
 

 
 

 

 

 מסמך א' 

 החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

 הסעותתי מתן שירו - 02/2017מכרז מס' 

----------------------------------- 

מבקשת בזה הצעות מחיר למתן  "החברה"( -)להלן  , מרכזים קהילתיים בישראל בע"מםהחברה למתנ"סי

החברה ו/או מטה או הסעת עובדי סל תרבות ארצי ו/תוכנית ת מנים המופיעים במסגרשירותי הסעות לא

)להלן:  במסמכי המכרזוהכל כמפורט  הסעות אקראיות וזאת בכל רחבי המדינה, לרבות מעבר לקו הירוק

 .("השירותים"

 

לכל האזורים או לחלק מהם,  ההצעות נקבעו ארבעה אזורים. מציע יוכל להגיש הצעתו הגשתלצורך 

 .ד בכל תנאי הסף הנדרשים בהתאם לאופן הגשת הצעתוובלבד שהוא עומ

 

 . חודשים כל אחת 12תקופות אופציה בנות  4, בתוספת שנה אחתתקופת ההתקשרות הינה למשך 

 

 :כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .א

 :, במצטברהתנאים כמפורט בכלבמכרז זה מי שעומד  ףזכאים להשתת 

להסעות בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים רישיון תקף להפעלת משרד  תבעלחברה  .1

 .1958-התשמ"ח (הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת רכב)

 .חברה שמעסיקה קצין בטיחות מוסמך ע"י משרד התחבורה .2

  .הסעות ישרות במתןשנים לפחות  3 בעלת נסיון שלחברה  .3

ביום   נסיעות 10פחות להחודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה ביצע המציע  12במהלך  .4

נדרשים להציג ניסיון : מציעים עבור אזור א' בלבד או עבור אזור ב' בלבד. לשלושה לקוחות שונים

החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת  12נסיעות ביום עבור לקוח בודד במהלך  5בביצוע 

  הצעה. 

, מהם ואילם 2012ייצור  משנת כלי רכב 20לפחות  )על שמה או בליסינג( בבעלותה חברה אשר  .5

: למציעים עבור אזור א' בלבד או עבור אזור ב' בלבד. מקומות כל אחד 16כלי רכב בני  2לפחות 

   מקומות כל אחד. 16כלי רכב בני  2, מהם לפחות ואילך 2012משנת ייצור  כלי רכב 10לפחות 

למציעים (. אבנים יגון נגדכלי רכב ממוגנים )מ 2לפחות )על שמה או בליסינג(  בבעלותהה אשר חבר .6

 .נדרשתנאי זה אינו  דבלב,  אזור ד'או ו/ , לאזור א' בלבד

 חברה אשר מפעילה משרד העוסק בתיאומי הסעות.  .7

בהם על הנהגים בחברה להיות בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע הסעות נוסעים בכלי רכב  .8

החודשים  36 - בבמצטבר  יום 30שרשיונם לא נשלל לתקופה העולה על ו יסופקו השירותים

  .הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה
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 גשת ההצעה, אישורים ומסמכיםה .ב
 

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף את כל המסמכים, האישורים  .1

 והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף.

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים  .2

 .                  1976ניהול חשבונות( התשל"ו 

אם המציע הינו תאגיד, יש לצרף את מסמכי ההתאגדות ואישור עו"ד / רו"ח בדבר מורשי  .3

 החתימה.            

חילוט דת מדד בלתי מותנית וניתנת לוצמאוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .4

ש"ח( שתעמוד בתוקפה עד ליום אלפים  )עשרת₪  10,000צדדית של החברה בסך -עפ"י פניה חד

הצעה שלא תצורף אליה ערבות למסמכי המכרז. ' וכנספח הערבות תהיה בנוסח שמצורף  08.11.17

 העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.

 המכרז. תשלום עבור מסמכיהקבלה בדבר יש לצרף  .5

לרבות תנאי המכרז, פרטיו, ההוראות למשתתפים, טופס ההצעה  המכרז מסמכי חוברת את .6

הזוכה במכרז  שופירוט האישורים והתצהירים שעל המציע להגיש וכן נוסח ההסכם עליו יידר

 מספר חדר 4 קומה, לוד 4 המלאכה' רח החברה במשרדי 12.07.17החל מיום  לרכוש לחתום. ניתן

 יוחזרו. שלא, ₪ 500  -ל  בתמורהבאמצעות כרטיס אשראי, וזאת  073-2870111ון או בטלפ ,5

בצירוף כל המסמכים , על ידי המציע כנדרש חתומיםהאת ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז  .7

בלבד, לתיבת " 2.17"מכרז עליה יצוין  מעטפה סגורהב ידנית להגישיש  ,והאישורים הדרושים

בלוד רח' המלאכה למתנ"סים, חברה י היחידה לרכש והתקשרויות בבמשרד 5בחדר מס'  המכרזים

מגב' עלית בביוף או מגב'  לקבל אישור מסירה. יש 09:00–13:00ה בין השעות  –בימים א 4 קומה 4

לא תתקבלנה הצעות בפקס או  .במועד, אשר יהווה ראייה לכך שההצעה הוגשה זוןמזי סורי

 .בדואר

לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר  .13:00שעה ב  08.08.17 ינוהמועד האחרון להגשת ההצעות ה .8

 מועד זה. 

ביותר או כל הצעה שהיא. החברה או הזולה אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה  .9

רשאית לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, לפצל את העבודה בין מספר 

 .ואף לבטל את המכרז גדול יותר מציעים
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 הסעותתי מתן שירו - 02/2017מכרז מס'  החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

----------------------------------- 

מנים המופיעים לאמבקשת בזה הצעות מחיר למתן שירותי הסעות  )להלן: "החברה"(החברה למתנ"סים 

, וזאת בכל רחבי המדינהו/או הסעות אקראיות החברה מטה ו/או הסעת עובדי במסגרת סל תרבות ארצי 

 .(ו/או "שירותי ההסעות" "השירותים")להלן:  לרבות מעבר לקו הירוק

 

מציע יוכל ר א', אזור ב', אזור ג', אזור ד'. ארבעה אזורים: אזונקבעו ההסעות  לצורך הגשת ההצעות

הסף הנדרשים בהתאם לאופן  ובלבד שהוא עומד בכל תנאי ם,להגיש הצעתו לכל האזורים או לחלק מה

 .הגשת הצעתו

 . חודשים כל אחת 12תקופות אופציה בנות  4, בתוספת שנה אחתתקופת ההתקשרות הינה למשך 
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
 

 מהות המכרז .1

)א( לחוק החברות 1החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית כהגדרתה על פי בסעיף  .א

ת החברה עוסקות בפעילויות ובפרויקטים בתחומי הקהילה, . מטרו1971הממשלתיות התשל"ה 

 החברה, החינוך, התרבות והספורט. 

מודגש בזאת, כי השירותים יסופקו בהתאם לצורכי החברה ועל פי הזמנתה. אין החברה  .ב

מתחייבת להזמנת מכסת הסעות מינימלית. ההיקפים המפורטים בהמשך הם אומדן משוער 

 ובלתי מחייב את החברה.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה . אזורהחברה תיבחר את ההצעה הטובה ביותר לכל        .ג

ביותר או כל הצעה שהיא. החברה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים או הזולה הנמוכה 

ואף לבטל את  גדול יותר שהצעותיהם נמצאו מתאימות, לפצל את העבודה בין מספר מציעים

 .המכרז

או לפרישה ארצית, לא יוכל מי מהזוכים  לאזורותר מזוכה אחד החליטה החברה לבחור י .ד

להעלות טענה כלשהי לעניין זה. במקרה כזה העבודה תחולק בין הזוכים על פי שיקול דעת 

 .החברה וככל הניתן על פי חלוקה גיאוגרפית

 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש את כלל היקף השירותים או את חלקם .ה

 עדכון ממועד החתימה על ההסכם וזאת בשיעור שנים עשר חודשים בתוםיעודכנו  כהזוהמחירי        .ו

צו פיקוח על מצרכים כפי שיפורסם ב ,מחיר מצב התחלתי של מונה במונית )באחוזים( של

לעדכון לא יהיה תוקף למועד העדכון.  האחרון) ושירותים )מחירי נסיעה במוניות

  רטרואקטיבי, אלא ממועד העדכון ואילך.

 

 מהות השירות המבוקש .2

 מפורט:העל פי מתן שירותי הסעות  .א
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ם ליעד, סעתמביתם, ה , אשר כוללות את איסוף האמניםהסעות האמנים בכל רחבי הארץ .1

 תידרש העמסה ופריקת ציוד של האמנים. והחזרתם לביתם.המתנה של עד ארבע שעות 

 ספטמבר עד יוני. -הפעילות מתקיימת בחודשי הלימודים עיקר 

ת פעמיים בשבוע ומבוצע ההסעות. החברה מירושלים ללוד ובחזרהמטה  עת עובדיהס .2

 בלבד במהלך כל חודשי השנה.

 פי צורכי החברה ודרישתה, במהלך כל חודשי השנה. ראיות עלהסעות אק .3

שיומצאו לו על ידי  ,תוכנגד הזמנכמפורט לעיל מתחייב לספק את שירותי ההסעות  מציעה .ב

 (.להלן: "הממונה")שתגדיר החברה מעת לעת  הממונה מטעם החברה כפי

 .חיוב מצד המציע הזוכה יגרור לא לפני מועד היציאהשעות  12עד  ביטול הזמנה     .ג

  :אזורי מתן השירותים .ד

הסעות שנקודת המוצא והיעד נכללים ברשימת הישובים שלהלן  - בלבד 'אאזור תוך ב -

ים, חולון, אזור, קרית אונו, -רמת גן, בתיפו, גבעתיים, בני ברק, -: תל אביבוהישובים שבינם

אור יהודה, רמת השרון, גבעת שמואל, גני תקוה, לוד, רמת אפעל, הרצליה, יהוד, סביון, רמלה, 

 לציון, ניר צבי וכל היישובים שביניהם. -ראשוןבית דגן, 

קרית עקרון, אחד היישובים הבאים בלבד:  הינהיעד  אומוצא הסעות שנקודת ה – 'באזור  -

ישובי גדרות, מזכרת בתיה, גבעת ברנר, רחובות, , נס ציונה, באר יעקב, /עיינותיבנה, בית עובד

-כפר חב"ד, חבל מודיעין, שהם, לב השרון, אליכין, יואב, גדרה, בית אריה, מודיעין, פתח

תקווה, ראש העין, אורנית, מתן, כפר סבא, הוד השרון, רעננה, כפר שמריהו, כוכב יאיר, טירה, 

צורן, פרדסיה, כפר יונה, -ר הס, תל מונד, אבן יהודה, קדימה, קלנסוואה, טייבה, קדימהכפ

 נתניה, עמק חפר, אשדוד, אלפי מנשה וכל היישובים שביניהם. 

מספר באזור א' או ב'. נקודת חישוב  יםנכלל מוצא או ליעד שאינםנקודת מהסעות  – אזור ג' -

: רות הזולה ביותר מבין ארבע האפשרויות הבאותנסיעה באזור ג' תיקבע לפי האפשכל הק"מ ל

 שבע. -ת"א, חיפה, ירושלים, באר

הנסיעה מבוצעת פעמיים מירושלים ללוד ובחזרה. הסעות עובדי מטה החברה  – באזור ד' -

קניון  -בבוקר. נקודת איסוף ראשונה  07:00איסוף בשעה  . לוד –רושלים יהלוך: . בשבוע

 בלוד.  4המלאכה בשכונת רמות. תחנה סופית  -נקודת איסוף שנייה  , מלחה

 -לוד. נקודת פיזור ראשונה  4המלאכה בצהריים מ 15:45ירושלים: איסוף בשעה  - לודחזור: 

 קניון מלחה. –שכונת רמות. נקודת פיזור שנייה 

 היקפים משוערים ובלתי מחייבים של ההסעות יפורטו להלן: .ה

 –)תקופת הפעילות הסעות ביום  4 -ות בחודש וכהסע 30 -כבהיקפים משתנים של  –באזור א' 

 ספטמבר עד יוני(:

 –)תקופת הפעילות  הסעות ביום 8 -הסעות בחודש וכ 60 -כ בהיקפים משתנים של  –באזור ב' 

 ספטמבר עד יוני(:

 –)תקופת הפעילות הסעות ביום  20 -הסעות בחודש וכ 160 -כבהיקפים משתנים של  –באזור ג' 

 (:ספטמבר עד יוני

 במהלך כל השנה הסעות בשבוע 2 -וכהסעות בחודש  8-כ בהיקפים של  –באזור ד' 

 



  

 5 

ההסעות תבוצענה בכלי הרכב העונים על הדרישות שפורטו במכרז ובאופן מותאם למספר       .ו

 .  ככל שנידרש כלי רכב ממוגן, יפורט הדבר בהזמנה בהזמנה.  שיציינוהנוסעים כפי 

ובלבד שהמציע עומד  ור אחד בלבד או יותראזב למתן השירותיםר ניתן להגיש הצעת מחי       .ז

 , בהתאם להצעתו.בתנאי הסף הנדרשים לכל אזור ו/או לכל הארץ

המפורטות  תיבחר ההצעה הטובה ביותר לאותו אזור בהתאם לאמות המידהבכל אזור  .ח

  בהמשך.

מוטלת על הספק  האחריות על תיאום ההסעה מול כל הנוסעים, לרבות שעת האיסוף ומיקומו, .ט

 הזוכה.

 ,מכל סיבה שהיאהסעה מהספק הזוכה, וזה לא יוכל לספק אותה  החברה זמיןבמקרה שבו ת      .י

 ת החברהרשאי הרי שמבלי לגרוע מזכויותיה והסעדים האחרים העומדים לה על פי ההסכם,

 .על פי שיקול דעתה על חשבון הזוכהלהשתמש בשירותי הסעה של כל ספק אחר 

 

 סמכי המכרזמרשימת  .3

 תנאי המכרז )מסמך זה(.  -מסמך א'  

 המציע.טופס הצעת והצהרת    - מסמך ב' 

 הצהרת המציע בדבר ניסיון טופס    - מסמך ג' 

 טופס פרטים אישיים של קצין הבטיחות  - מסמך ד' 

 הסכם.  - מסמך ה' 

 ות בנקאית שעל המציע לצרף להצעתו.נוסח ערב   -מסמך ו'  

 יצוע ההסכם ע"י הזוכה.נוסח ערבות בנקאית להבטחת ב   - מסמך ז' 

 יטוח.נספח ב  -' מסמך ח 

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2ף תצהיר לפי סעי  - מסמך ט' 

 התחייבות לשמירת סודיות.   - מסמך י'

 תצהיר העדר ניגוד עניינים. - מסמך יא'

 תצהיר נהג בדבר אי שלילת רישיונו   - יב'מסמך 

 

 המציע כשירויות .4

 :, במצטברבמכרז זה מי שעומד בכל התנאים כמפורט ףזכאים להשתת  

רישיון תקף להפעלת משרד להסעות בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  תבעלחברה  .א

 .1958-התשמ"ח (הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת רכב)

 חברה שמעסיקה קצין בטיחות מוסמך ע"י משרד התחבורה. .ב

  .הסעות ישרות במתןשנים לפחות  3 יון שלבעלת נסחברה  .ג

ביום   נסיעות 10לפחות החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה ביצע המציע  12במהלך  .ד

נדרשים להציג ניסיון : מציעים עבור אזור א' בלבד או עבור אזור ב' בלבד. לשלושה לקוחות שונים

ודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הח 12נסיעות ביום עבור לקוח בודד במהלך  5בביצוע 

  הצעה. 
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, מהם ואילך 2012משנת יצור  כלי רכב 20לפחות  חברה אשר בבעלותה )על שמה או בליסינג(  .ה

: למציעים עבור אזור א' בלבד או עבור אזור ב' בלבד מקומות כל אחד. 16כלי רכב בני  2לפחות 

 מקומות כל אחד. 16כלי רכב בני  2 , מהם לפחותואילך 2012משנת יצור  כלי רכב 10לפחות 

למציעים (. אבנים כלי רכב ממוגנים )מיגון נגד 2לפחות בבעלותה )על שמה או בליסינג( ה אשר חבר .ו

 .תנאי זה אינו תקףאזור ד' בלבד  ו/אולאזור א' בלבד 

 חברה אשר מפעילה משרד העוסק בתיאומי הסעות.  .ז

ם לפחות בנהיגה בביצוע הסעות נוסעים בכלי רכב על הנהגים בחברה להיות בעלי ניסיון של שנתיי .ח

החודשים  36-בבמצטבר  יום 30שרשיונם לא נשלל לתקופה העולה על  בהם יסופקו השירותים

 . הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה

  

 אישורים ומסמכים .5

 על המציע לצרף את האישורים והמסמכים הבאים: 

עוסק מורשה, אישור ניכוי מס' במקור ואישור על ניהול אישורים הנדרשים על פי דין, ובהם אישור  .א

פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות 

   .  1976 –מס( התשל"ו 

, וכן כל מסמך שיש בו כדי להעיד על עמידתו של העתק רישיון בתוקף להפעלת משרד להסעות   .ב

 .המציע בתנאי הסף

כתב הסמכה מטעם משרד התחבורה של קצין בטיחות בתעבורה המועסק ע"י המציע, אשר פרטיו    .ג

 '.דהמתאים במסמך יירשמו על גבי המקום 

ואישור עו"ד / רו"ח בדבר מורשי תאגידים לסוגיהם יצרפו את מסמכי ההתאגדות של התאגיד    .ד

 - היחיד הוא אם המציעאגידים. עדכני מרשם הת נסח חברה, לרבות תאגיד ולחייבוהחתימה של ה

 .הספח לרבות זהות, תעודת יש לצרף תצלום

כמות , במתן שירותי נסיעות שנות ניסיוןפרופיל חברה, שיכלול את הפרטים הבאים: שם החברה;    .ה

דל הייצור של כל / מו, בחלוקה למספר מקומות)על שמה או בליסניג( רכבים בבעלות החברה

, היקפי לקוחות( 3)יש לציין לפחות  ; רשימת לקוחות פעיליםממוגןממוגן/לא  –/סוג הרכב רכב

, פרטים בדבר קצין הבטיחות פעילות, לרבות מספר נסיעות ביום אשר בוצעו עבור כל לקוח

 המוסמך מטעמה.

רישיונות רכב המיועדים להסעה המעידים על שנת הייצור של הרכב וכן על  20לפחות צילום מ   .ו

מתוכם רכבים ממוגנים )מיגון נגד  שניים, לפחות ם להסיע נוסעים בשכרהיותם כלי רכב המורשי

 אבנים(.

כלי הרכב המשמשים מטעם רשות הרישוי במשרד התחבורה עבור כל יהיה הרישיונות צילום     .ז

 .תקפים ומתאימים לכי הרכב, כשהם להסעות

לא נשלל רישיונם  כי המיועדים לבצע את ההסעות על פי מכרז זהתצהיר מטעם כל אחד מהנהגים  .ח

נוסח התצהיר  .להגשת ההצעה יםהקודמ החודשים 36במצטבר במהלך  יום 30לתקופה העולה על 

 '.בי כנספחמצורף 

המציע יגיש את התצהירים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו ומאושרים כדין  .ט

 .  וכנדרש על גביהם
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 ם ציבוריים בנוסח המצ"ב כמסמך ט'.ב לחוק עסקאות גופי2לפי סעיף המציע יצרף תצהיר  .י

צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת לחילוט עפ"י אוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית   .יא

מצורף ה 'ומסמך הערבות תהיה בנוסח  להלן. 6כמפורט בסעיף צדדית של החברה -פניה חד

המפורטות בסעיף זה לא הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות למסמכי המכרז. 

 .תידון כלל

המציע יגיש בהצעתו את ההסכם חתום בראשי תיבות בכל עמוד ובסופו בחותמת ובחתימה מלאה  .יב

 .המאושרת על ידי עו"ד /רואה חשבון

 קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז.יש לצרף     .יג

 המכרז.בתנאי גיש מסמכים נוספים להוכחת עמידתו החברה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע לה .יד

 

 הצעהההגשת ערבות  .6

-כל מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וניתנת לחילוט עפ"י פניה חד א. 

נוסח  08.11.17שתעמוד בתוקפה עד ליום ₪(  עשרת אלפים₪  10,000צדדית של החברה בסך 

 למסמכי המכרז. 'והערבות מצ"ב במסמך 

 ת העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.הצעה שלא תצורף אליה ערבו  

החברה תהא רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע  ב. 

 את טענותיו, אם התקיים אחד מאלה:

 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .1

 דע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;המציע מסר לוועדת המכרזים מי .2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  .3

במכרז. מובהר בזאת, כי גם אי המצאת פרטים נדרשים והבהרות לבקשת ועדת 

 המכרזים תיחשב כחזרה מההצעה, על כל המשתמע מכך, לרבות לעניין חילוט הערבות. 

פורט הנדרשים מהזוכה כמכה במכרז והוא לא מילא אחר התנאים נקבע המציע כזו .4

 בסעיף ג' להלן.

ימי עבודה מיום  שנמסרה  7תוך  חברה"(, יהא עליו להגיש להזוכהכה המציע במכרז )להלן: "ז ג.

וכן  אישור בדבר קיום ביטוחים כנדרש בהסכם, לו ההודעה בדבר הזכייה, את החוזה חתום כדין

 .להלן 7ע התחייבויותיו על פי המכרז ונספחיו, כמפורט בסעיף ערבות להבטחת ביצו

כאמור,  עבודה ימי 7ערבות לביצוע ההסכם ואישור קיום הביטוחים תוך ה אתהזוכה העביר לא  ד.

תחולט הערבות שצורפה לצורך ההשתתפות במכרז ומבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום 

 קיום ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע. הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי

 יודגש כי במקרה כזה רשאית החברה להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה שנייה, וכך הלאה.

 הזוכה עם הסכם שייחתם לאחרערבות שהוגשה ע"י מציע שהצעתו לא זכתה במכרז תוחזר לו  ה.  

 .הביטוחים קיום ואישור הביצוע ערבותעל ידו  והומצאו
 

 ביצוע ההסכםערבות ל .7

לכל אחד  ₪( אלפים שמונת)₪ 8,000ערבות להבטחת ביצוע ההסכם בסך של  יגיש הזוכה .א

'. עם המצאת הערבות להבטחת ביצוע ההסכם, זבנוסח מסמך  זכה המציע, בהםזורים מהא

 לעיל. 6 עפ"י סעיף ערבות ההשתתפות במכרזתוחזר לזוכה 
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להמציא ערבות לתקופת ההתקשרות יהא על הזוכה  -החליטה החברה על מימוש אופציה  .ב

לא ימציא הערבות המוארכת כנדרש, תהא זו עילה לחילוט ערבות הביצוע לתקופת  .המוארכת

 ההתקשרות הקודמת.
 

 הצהרות המציע .8

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהן כאישור והצהרה, כי פרטי המכרז ומסמכיו  א. 

ים לו וכי הוא בעל כל האמצעים, הידיעות והכישורים וההסכם המצורפים למכרז ידועים ונהיר

המקצועיים והאחרים הדרושים לעבודה עפ"י המכרז וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 

 ההתחייבויות המוטלות עליו עפ"י המכרז.

לא  –כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  ב.

 ר הגשת הצעת המציע.תתקבל לאח
 

 שאלות הבהרה .9

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו, והוא חייב  א. 

 למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו.

תייגות על ידי כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההצעה, בתנאי החוזה ובנספחיו ו/או כל הס ב.

 תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 31.07.17לתאריך המציע יוכל להגיש שאלות והבהרות בכתב עד  ג.

 באמצעות דוא"ל  שכתובתו: והתקשרויות רכש מנהלת ,לעלית בביוףאת השאלות יש להפנות ד.  

rechesh@matnasim.org.il . לכל המשתתפים במכרז בכתב ויהוו תימסרנה התשובות לשאלות

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 החלטות החברה .10

 :בשני שלביםחלטת החברה תתקבל ה .א

 . בדיקה איכותית .1

ולהתרשמות מרמת השירות והמקצועיות כפי  לניסיון המציע מעבר לתנאי הסף .1.1

שיחות עם נציג המלצות וומכנדרש במסמכי המכרז  ,פרופיל החברהשעולה מ

ציון המינימום הנדרש במדד . 20%נתן משקל של ילקוחות איתם קשור המציע יה

לא יעבור לשלב בדיקת הצעות  70 –. מציע שהציון שיינתן לו יפחת מ 70זה הינו 

 : לצידן אמות המידה המפורטות והמשקלותלפי  יבחנו ההצעות המחיר.

)על שמה או  רכבים בבעלות החברה מספר)פרופיל החברה התרשמות מ .1.1.1

 –בחלוקה למספר מקומות/ מודל הייצור של כל רכב/סוג הרכב  בליסינג(

רש נסיעות ביום מעבר לנד מספר; ; רשימת לקוחות פעיליםממוגן/לא ממוגן

  .. בכל פרמטר25% –  (, ניסיון בהסעות אומניםבתנאי הסף

מהמלצות כל אחד משלושת הממליצים תוך התייחסות התרשמות  .1.1.2

עמידת המציע  רמת שביעות רצון הממליצים מהמציע;  -לפרמטרים הבאים 

 .25% - מענה המציע לתלונות הנוסעים ;תקלות רכביםבזמני ההסעות; 

mailto:rechesh@matnasim.org.il
mailto:rechesh@matnasim.org.il
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לפנות לכל לקוח עימו קשור המציע  י נציגי ועדת המכרזים יהיו רשאיםמובהר כ .1.2

הפנייה לממליצים של כל מציע תיעשה על פי שאלות  .לצורך גיבוש החלטתם

 קבועות ואחידות. 

 הציון הגבוה ביותר מבין המציעים שיעמדו בציון המינימלי הנדרש בשלב זה, בעל .1.3

  . שאר המציעים יקבלו ציון בהתאמה. 20, שהוא המרבייקבל את הציון 

 

בכל אזור  לכל מציע יחושבהציון . 80%רכיב זה הינו שניתן ל המרביהמשקל  – הצעת המחיר .2

, ובהתאם למשקל של לכל פריט מהמחיר המקסימליבאמצעות בהתבסס על אחוז ההנחה המוצע 

 במסמך ב'., כמצוין מהפריטים בכל אזורכל אחד 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כן רשאית החברה  .ב

, לפצל את השירותים ואף לבטל את מתאימות שהצעותיהם נמצאו לנהל מו"מ עם המציעים

 המכרז.

 .בכל אזור הגבוה ביותרהמשוקלל את הניקוד הזוכה יהיה המציע שקיבל  .ג

 החברה תדחה את ההצעה אם ; .ד

המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  (1

 ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;

לחוק  5י השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף המציע או מי מבעל (2

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות 1985-, התשמ"והמנהליותהעבירות 

במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין תקנת משנה זו, "בעל 

 .1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -שליטה" 

ההצעה על ידי מציע שזכה בעבר במכרז של החברה ו/או מי מטעמה ולחברה ו/או הוגשה  (3

למי מטעמה, היכרות עימו או מידע לגביו, תיקח החברה בחשבון כאחד השיקולים 

המכריעים את אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה בלוח הזמנים, איכות 

 תהעבודה ורמת השירו

נשוא המכרז שקדם למכרז זה או התקשרות אחרת, אזי  םירותיאם וככל שהמציע הינו ספק הש .ה

 חוות הדעת של היחידה מקבלת השרות תהיה מכריעה מבין חוות הדעת.

החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  .ו

הערכת  חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת החברה מונע

 .ההצעה כנדרש

 אף על. לעיל הנזכרים המסמכים כל אליה צורפו לא אשר, הצעה לפסול רשאית תהיה החברה .ז

 למציע לאפשר, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהיה החברה, לעיל האמור

 זה מכרז תנאי פי על הנדרש אישור לרבות, כלשהו מסמך הצעתו הגשת עם המציא לא אשר

 לא. ידה על שיקבע זמן פרק תוך, לחברה ל"הנ המצאת את להשלים( הבנקאית הערבות עטולמ)

 תהיה, הצעתו השלמת לשם החברה ידי על כן לעשות שנתבקש אף על כלשהו מסמך המציע צירף

 .הצעתו את לפסול רשאית החברה
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 רכוש החברה –מסמכי המכרז  .11

י, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת ינה הבלעדימסמכי המכרז הינם רכושה של החברה וקנ 

 הצעות לחברה כאמור במכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.

  .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו 
 

 

 הצעות ומועדים הגשת .12

 מסמך ב' ועל גביו.בעל המציע להגיש הצעת מחיר למתן השירותים במתכונת המצורפת  .א

לכל פריט באזור או באזורים להם מבקש  וב באחוז הנחה מהתמורה המקסימליתעל המציע לנק .ב

 .המקסימום אינו כולל מע"מ ימחיר להגיש הצעתו.

הצעת המחיר שיציע המציע לא תכלול מע"מ, אולם תכלול את כל ההוצאות והעלויות הכרוכות  .ג

אחרים  ועמקצ אנשילרבות אך לא רק: העסקת , במתן השירותים, עקיפות ו/או ישירות

הנדרשים למתן השירותים על פי מכרז זה, נסיעות, ביטוחים, רישיונות, רכבים, העסקת כ"א, 

 שכירת מבנה, הוצאות משרדיות, ציוד, הוצאות בלתי צפויות ורווח כלכלי.

  .מגיש הצעתוהוא או אזורים זור אעל המציע לציין לאיזה  .ד

לחתום ההסכם, וופס ההצעה" מסמך ב' ועל על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה על "טה.   

בראשי תיבות על כל עמוד ממסמכי המכרז לרבות על מענה לשאלות ההבהרה ועדכונים מטעם 

 .החברה, ככל שיהיו ולהגישם במעטפה כחוברת מאוגדת וכרוכה

 .08.11.17כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה עד ליום  .ו

הוגשה ההצעה על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון מספר הזהות שלו וכתובתו, ויצרף את  . ז

 חתימתו.

, יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, חברההוגשה ההצעה על ידי  .ח

תוך ציון שמם המלא מספרי זהותם וכתובתם, ובצירוף חותמת השותפות. כן יצורף אישור עו"ד 

 רו"ח בדבר זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רשום השותפות. /

ההצעה על ידי תאגיד, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון  הוגשה .ט

שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצירוף חותמת התאגיד. כמו כן יצורף אישור 

 ד והוכחה על רישום התאגיד.עו"ד / רו"ח בדבר זכות החתימה בשם התאגי

את ההצעות ומסמכי המכרז על כל נספחיהם יש להכניס למעטפה סגורה עליה יצוין מכרז מס'  .י

במשרדי היחידה לרכש  5 ולהניח באופן אישי בתיבת המכרזים המצויה בחדר 2/2017

-13:00ה בין השעות -, בימים א4, לוד, קומה 4רחוב המלאכה , והתקשרויות בחברה למתנ"סים

. האישור יהווה ראייה לכך, כי המעטפה הוכנסה ממזי סוריזוןולקבל אישור מסירה  9:00

 כנדרש.

. לא תתקבלנה הצעות בפקס או 13:00בשעה  08.08.17המועד האחרון להגשת הצעות הינו  . אי

 בדואר.

 

 

 

 

 



  

 11 

 מסמך ב'

 2/2017מכרז פומבי מס' 
 

 טופס הצעה והצהרת המציע
-------------------------------- 

 לכבוד

 החברה למתנ"סים
 

 

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, מפרט השירותים  .1

ומאפייניו, הבנתי את האמור בהם, וכי תנאי המכרז וכל הוראותיו ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם 

 לכך קבעתי את הצעתי.

הוראות מסמכי המכרז בהתאם להצעת המחיר )לא אני מתחייב לספק את השירותים בהתאם ל .2

 כולל מע"מ( המפורטת והנקובה בהמשך.

ידי -נקבעה עלהתיאורטי אשר  לסל ההסעותידוע לי כי הצעת המחיר הכללית תיקבע בהתאם  .3

 .החברה למתנ"סים

המחירים המפורטים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירותים  .4

נאי המכרז. כמו כן אני מצהיר כי ידוע לי שלמחירים הנקובים בהצעתי לא יתווספו על פי ת

תאם למנגנון התוספות כלשהן מכל מין וסוג שהוא, למעט מע"מ וכי המחירים יעודכנו אך ורק ב

 עדכון המחירים המפורט בהסכם.

ריך את תוקף וידוע לי כי החברה רשאית להא 08.11.17הצעתי זו בתוקף ותחייב אותי עד ליום  .5

 ימים נוספים. 90 -הצעתי ב

 אני מצהיר בזאת כי: .6

האפשרויות  )יש לסמן את   ד'     אני מבקש להגיש הצעתי לאזורים הבאים:  א'     ב'      ג' .א

 (ארבעה אזוריםאו  שלושה אזורים  ,המבוקשות. ניתן לסמן אזור אחד, שני אזורים

 י המכרז.במסמכ ל לספק את השירותים המפורטיםמסוגאני  .ב

 בעל הידע, האמצעים, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז.אני  .ג

 שיונות הנדרשים על פי כל דין למתן השירות נשוא מכרז זה.יבעל כל הראני  .ד

מקומות כל  16כלי רכב בני  2מהם לפחות  ואילך 2012 משנת יצור כלי רכב 20בבעלותי / בחזקתי  .ה

, ואילך 2012ממודל  כלי רכב 10אזור א' בלבד או עבור אזור ב' בלבד: לפחות  . למציעים עבוראחד

 מקומות כל אחד. 16כלי רכב בני  2מהם לפחות 

או ד' ו/למציעים לאזור א' בלבד  .)מיגון כנגד אבנים( ניםכלי רכב ממוג 2לפחות בבעלותי / בחזקתי  .ו

  .נדרשתנאי זה אינו בלבד 

פוליסות לספק את השירותים במסגרת מכרז זה, הינם בעלי כל כלי הרכב מטעמי המיועדים  .ז

 בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעה ומהלך כל תקופת ההתקשרות. )חובה ומקיף(ביטוח 

 הסעות. משרד העוסק בתיאום ברשותי  .ח

 .בטיחות מוסמך ע"י משרד התחבורהאני מעסיק קצין  .ט

  .הסעות רדמש של מקצועי משרד מנהל ,הצעתי הגשת במועד ,מעסיקאני  .י
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  ת.ז ______________;________________ יד על המועסק המקצועי המשרד מנהל שם

 _____________________טלפון  __________________________כתובת

  תקנות פי על בתעבורה מקצועי משרד מנהל של הסמכה תעודת העתק זה לתצהירי מצ״ב 

 המשרד מנהל של והסמכתו האישיים פרטיו ,שמו את הכוללת , 1961 - תשכ״א ,התעבורה

 ידי על תקפה ומאושרת כשהיא למועד האחרון להגשת ההצעה, התאגיד נכון ידי על המועסק

 למקור״. נאמן כ״העתק עו״ד

 

 העמסה ופריקת ציוד של האמנים.תידרש לעיתים ידוע לי ש .י

ידי -ע"פ נתונים שיימסרו לי עלידוע לי שהאחריות על תיאום שעות האיסוף והקשר עם הנוסעים,  .יא

 הוא באחריותי.  הממונה

מובהר בזאת,  ביותר האפשר לפי הנתונים שנמסרו.  הזול המסלולידוע לי כי עלי לפעול לחישוב  .יב

התמורה אשר תשולם בגין מתן השירותים, נשוא מכרז זה, תהיה בכפוף לקבוע בהצעת המחיר 

 ה בכביש אגרה.בלבד וכי לא ישולם כל תשלום נוסף בגין נסיע

ידוע לי, כי החברה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא והיא רשאית  .יג

 לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל המכרז.

  ללא חיוב כלשהו. שעות וזאת 12בת ידוע לי כי החברה תוכל לבטל ביצוע הסעה על ידי מתן הודעה  .יד

 הנדרשים, אשר פורטו במסמך א' למסמכי המכרזלהצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים  .טו

 .כולל הסכם חתום כנדרש

 7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן, וזאת בתוך  .טז

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: עבודה ימי

 נספח ביטוח חתום כנדרש. .1

' למסמכי המכרז, להבטחת קיום ז להמציא לחברה ערבות בנקאית, בנוסח המצ"ב כמסמך .2

 תנאי ההסכם כמפורט בהסכם.

לעיל כולן או מקצתן, אאבד את זכותי  7מנות בסעיף נידוע לי כי אם לא אבצע את הפעולות ה .3

לבצע את העבודות והחברה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו 

 לו את ביצוע העבודות.ולהתקשר עם מציע שהצעתו דורגה שנייה ולמסור 

 .המשתייכים לאותו איזור.   הצעת המחיר הינה אחידה לכל הפריטים יז

של הסעות וכי הזמנת ו/או מקסימלית ידוע לי כי אין החברה מתחייבת למכסה מינימלית  א. .יח

 השירותים תעשה על פי צורכי החברה ושיקול דעתה.

  שים בהתאם למפרט, לחוזה ולהזמנות.אני מתחייב לספק את השירותים במועדים הנדר ב.

 ידוע לי כי בכל אחד מהאזורים ייבחר הספק הזוכה בהתאם לקריטריונים המפורסמים במכרז זה. . יט

. מרחק הנסיעה בקילומטרים לצורך חישוב מחיר הנסיעה ייקבע לפי האתר: כ

https://maps.google.com12אביב, חיפה, -היציאה האפשרית לנסיעה באזור ג': תל . נקודות

  שבע.-ירושלים ובאר

 הלן הצעתי:ל. 7

 המחירים אינםהלן )דלכהיא , מסמך א'התמורה שתשולם לי עבור מתן השירותים כמפורט ב

 וללים מע"מ(:כ
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 אזור א':ב נסיעההצעה עבור  .א

מחיר  תיאור השירות

  מקסימלי

אחוז 

ההנחה 

 המוצע

משקל 

בציון 

 הכללי

 2הסעה באזור א', כולל 
)תשלום  פיזור/איסוףנקודות 

 קבוע ואחיד(

260  ₪  70% 

כל נקודת איסוף / פיזור, מעל 
 נקודות שלוש

28  ₪  10% 

 17%  ₪  85 כל שעת המתנה

שעות  12-ביטול ההסעה, מ
שעות ממועד ביצוע  6ועד 

 הנסיעה

100  ₪  3% 

 

 הצעה עבור נסיעה בתוך אזור ב': .ב

מחיר  תיאור השירות

  מקסימלי

אחוז 

ההנחה 

 מוצעה

משקל 

בציון 

 הכללי

 2הסעה באזור ב', כולל 
)תשלום קבוע  נקודות איסוף

 ואחיד(

381₪ 

 

 %70 

הסעה ברכב ממוגן )נגד 
נקודות איסוף  2אבנים(, כולל 

 )תשלום קבוע ואחיד(

550  ₪ 

 

 %1 

כל נקודת איסוף / פיזור, מעל 

 נקודות שלוש

21  ₪ 

 

 %10 

 ₪  66 כל שעת המתנה

 

 %17 

שעות  12-הסעה, מביטול ה
שעות ממועד ביצוע  6ועד 

 הנסיעה

66 ₪ 

 

 %2 

 

 

 ג. הצעה עבור נסיעה בתוך אזור ג':

מחיר  תיאור השירות

  מקסימלי

אחוז 

ההנחה 

 המוצע

משקל 

בציון 

 הכללי

 2התייצבות לנסיעה, כולל 
נקודות איסוף / פיזור 
ושעתיים המתנה. מחיר זה 
מהווה גם את דמי הביטול, 

שעות  12-יטול מבמקרה של ב

201  ₪ 

 

 %15 
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שעות ממועד היציאה  6ועד 
 לנסיעה. 

כל ק"מ נסיעה )מנקודת 
היציאה ובמסלול שיאפשרו 

 את הנסיעה הזולה ביותר(.

2.70  ₪  

 

 %68 

כל ק"מ נסיעה ברכב ממוגן 
 )נגד אבנים( 

3.70  ₪ 

 

 %1 

כל נקודת פיזור ו/או איסוף, 
 מעל שתי נקודות

21  ₪ 

 

 %5 

ת המתנה מעבר כל שע
הכלולות  לשעתיים הראשונות

 במחיר ההסעה 

46  ₪ 

 

 %10 

עלות הסעה לכיוון אחד, ביחס 
לעלות הכוללת של נסיעה 

 הלוך ושוב

75%  %1 

 

 

 הצעה עבור נסיעה באזור ד': .ג

מחיר  תיאור השירות

 מקסימלי

אחוז 

ההנחה 

 המוצע

משקל 

בציון 

  הכללי

 2', כולל דבאזור הסעה 
)תשלום  / פיזור נקודות איסוף

 קבוע ואחיד(

180 ₪  %90 

שעות  12-ביטול ההסעה, מ
שעות ממועד ביצוע  6ועד 

 הנסיעה

    60  ₪  %01 

 

 

 

  ________________ _____________________ 

 חותמת וחתימת המציע  תאריך              

 

 שם המציע: .................................

 

 , חברה שותפות, תאגיד(: ....................................יישות משפטית )אדם
 

 ת.ז. או מס' ח.פ.: ...................................
 

 טלפון: .............................  כתובת: ................................................
 

  ..........תאריך: ......................................
 

 . ........................2 . .......................1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 
 

 

 



  

 15 

 כשהמציע הוא תאגיד –אישור עו"ד / רו"ח 

 

 אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו

 _______ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את התאגיד.. ________2. ______________,   1 

 

_______________                                                                _ ________________________

 חתימה וחותמת עורך דין/ רו"ח       תאריך 
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 מסמך ג'

 , לקוחות וממליציםמציע לצרףאישורים ומסמכים שעל ה

 

פירוט , , במתן שירותי נסיעות פרופיל של משרדו תוך התייחסות לשנות ניסיוןעל המציע לצרף  .1

עבור אשר בוצעו , לרבות מספר נסיעות ביום לקוחות( 3)יש לציין לפחות  והיקפי פעילות לקוחות

רטים בדבר קצין הבטיחות פ ,מים להגשת הצעתוהחודשים הקוד 36 –בכל שנה ב  כל לקוח וזאת

 וכן ניסיון בהסעת אומנים ככל שקיים. המוסמך מטעמה

. את ההמלצות החתומות בנוסח המצורף להלן כשהם מלאים ההמלצה טפסי 3 על מציע להגיש את .2

 על המציע לצרף להצעתו.

, בחלוקה למספר בבעלות החברה )על שמה או בליסניג(על המציע לצרף את רשימת כלי הרכב  .3

כנדרש בתנאי הסף בהתאם והכל  ממוגן/לא ממוגן –ות/ מודל הייצור של כל רכב/סוג הרכב מקומ

 בצירוף העתקי רישיונות בתוקף.לאזור/י הגשת ההצעה 
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 1המלצה מס' 

 שם הארגון הממליץ____________________

 שם איש הקשר הממליץ_________________

 ___________________תפקיד בארגון_____

 טלפון______________________________

 דוא"ל______________________________

 

ברצוני להמליץ על ___________ כעל ספק שירותי הסעות. הספק מבצע עבורנו שירותי הסעות מזה 

 שנים. ______ 

החודשים הקודמים  12ך במהלוזאת  הסעות ליום ___הוא  היקף ההסעות היומי שמבצע הספק עבורנו

  למועד האחרון להגשת ההצעה על  ידי המציע.

להתקשר אליי ולשאול שאלות נוספות על עבודתי החברה ידוע לי שבעקבות המלצתי עשוי איש קשר מטעם 

 עם הספק המציע. 

 

 שם הארגון הממליץ__________________   חתימה וחותמת הארגון________________________
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 2ה מס' המלצ

 שם הארגון הממליץ____________________

 שם איש הקשר הממליץ_________________

 תפקיד בארגון________________________

 טלפון______________________________

 דוא"ל______________________________

 

נו שירותי הסעות מזה ברצוני להמליץ על ___________ כעל ספק שירותי הסעות. הספק מבצע עבור

 ______ שנים. 

החודשים הקודמים  12במהלך היקף ההסעות היומי שמבצע הספק עבורנו הוא ___ הסעות ליום וזאת 

  .למועד האחרון להגשת ההצעה על  ידי המציע

 

להתקשר אליי ולשאול שאלות נוספות על עבודתי החברה ידוע לי שבעקבות המלצתי עשוי איש קשר מטעם 

 ק המציע. עם הספ

 

 שם הארגון הממליץ__________________   חתימה וחותמת הארגון________________________
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 3המלצה מס' 

 שם הארגון הממליץ____________________

 שם איש הקשר הממליץ_________________

 תפקיד בארגון________________________

 טלפון______________________________

 א"ל______________________________דו

 

ברצוני להמליץ על ___________ כעל ספק שירותי הסעות. הספק מבצע עבורנו שירותי הסעות מזה 

 ______ שנים. 

החודשים הקודמים  12במהלך היקף ההסעות היומי שמבצע הספק עבורנו הוא ___ הסעות ליום וזאת 

  .עלמועד האחרון להגשת ההצעה על  ידי המצי

 

להתקשר אליי ולשאול שאלות נוספות על עבודתי החברה ידוע לי שבעקבות המלצתי עשוי איש קשר מטעם 

 עם הספק המציע. 

 

 שם הארגון הממליץ__________________   חתימה וחותמת הארגון________________________
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 ד' מסמך

 

 פרטים אישיים של קצין בטיחות

 
 

 
 לחוזה אשר 2.15קצין בטיחות בהתאם לסעיף  במשך כל תקופת ההסכם יקלהעס מעסיק ומתחייבהנני 

 פרטיו האישיים הנם כמפורט להלן:
 
 

 שם: _________________________ מס' ת"ז: ________________________________
 
 
 

 כתובת: ________________________________________מיקוד: ________________
 
 
 

 כה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה: ____________________מספר כתב הסמ
 
 
 מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה. *
 
 
 
 
 

 שם החברה: _____________________ חתימה וחותמת החברה: ______________________
 
 
 
 

 יחות: __________________שם קצין הבטיחות: ________________ חתימה וחותמת קצין הבט
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 'המסמך 

  הסכם
 

 2017שנערך ונחתם ב _________ביום _________לחודש _______ שנת 
 

 
 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( בין:      החברה למתנ"סים

 , לוד4המלאכה   
                                      _______________ 

 "החברה "(  -)להלן                                      
 

 מצד אחד      
 _______________________________לבין :      _________                    

 
                                _________________________רחוב _______________                            

 "(ספק"ה -להלן )                            
 

 מצד שני      
 

בזאת המצורף  "המכרז"( –)להלן למתן שירותי הסעות  02/2017והחברה פירסמה מכרז מס   הואיל

 סכם;הלהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מה כמסמך א'

 ולפיה התחייב הספקבמכרז  בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום _____ זכתה הצעת הספקווהואיל  

יה כאת השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל מסמ ולספקעול לפ

 ;והצהרותיו

להלן: להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ) כמסמך ב' מצ"בלמכרז  הספקהצעת   

 ("ההצעה"

ה  את השירותים המפורטים במכרז, בהצע מזמיןיבצע עבור ההספק והצדדים מעוניינים כי  והואיל

)להלן: ובהסכם זה באופן במועדים ובתנאים הכול כמפורט בהסכם זה לרבות  במכרז ובהצעה 

 ;"השירותים"(

בין  והצדדים מסכימים, כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד  והואיל

עובד , וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי ספקל חברהה

 מעביד;

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .4

 .הסכםדין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות ה 1.1

מוסכם בזאת כי במקרה של סתירה בין הסכם זה לבין מסמכי המכרז יגברו הוראות הסכם זה,  1.1

 .אלא אם נאמר במפורש אחרת

 דר להלן:בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוג 1.1

 

 

 

 



  

 22 

להסעות  לעת, לשמש נציגה לעניין חוזה זה מי שיקבע על ידי החברה למתנ"סים מעת -" מונה"המ

 בהתאמה. ו/או הסעות אקראיות עבור סל תרבות ו/או הסעות עבור עובדי מטה החברה

 

 הצהרת והתחייבות הספק .5

התנאים והדרישות , כי ידועים וברורים  לו לאשורם הסכםכי קרא את מסמכי ה ,מצהיר הספק .2.1

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

 שנקבעו.

כי יש לו את הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, כלי  ,מצהיר ומתחייב הספק .2.2

לביצוע ההסעות וכן  הרכב המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין

פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי החוזה, העובדים 

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

 .הוא בקיא ומכיר את הדין החל על השירותים, נשוא מכרז זההספק מצהיר כי  .2.3

מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם לתנאים  הספק .2.4

 הכללים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.

כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב  ,אחראי לכך הספק .2.5

ן תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל די

 היתר ו/או מילוי אותו תנאי.

מתחייב ליתן את שירותי ההסעה, תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי ההסעה, לפי  הספק .2.6

 , ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי החברה גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום.הממונהקביעת 

הן  – 1983ת חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג יאכוף ויקפיד על שמירת הוראו הספק .2.7

 על ידי הנהגים והן על ידי הנוסעים.

 חברהכשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו ל הספק מצהיר כי הוא .2.8

צד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של 

 .ג' כלשהו

 לביצוע או/ו זה בהסכם חברהה עם להתקשרותו אחרת או/ו חוקית או/ו חוזית מניעה כל אין .2.9

 פיו. על התחייבויותיו

 הנחיות בכל הנוגע למתן השירותים, נשוא הסכם זה. ספקהממונה והוא בלבד, יהיה מוסמך ליתן ל .2.10

 באופן היוצר ניגוד עניינים  קשור, ולא יהיה קשור בתקופת ההסכם, בחוזים אחרים,הספק אינו  .2.11

 .עם התחייבויותיו בהסכם זה

להתקשר עם נותני שירותים אחרים או נוספים בקשר לשירותים  תרשאיחברה שה ספקידוע ל .2.12

 נשוא הסכם זה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניין.

א ין כי הכשירותי ההסעה ולמכסת הזמנות כלשהי לביצוע  תמתחייבחברה , כי אין הספקידוע ל .2.13

 את מכסת ההזמנות על פי שיקול דעתהבכל שלב משלבי ההתקשרות להגדיל או להקטין  היכול

 לא תהיה תלונה ו/או תביעה ו/או טענה בגין כך.   ולספק הבלעדי

צו שיינתן  מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות לגבי כל חברהמתחייב להודיע להספק  .2.14

ים מטעמו במסגרת מתן השירותים והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את כנגדו או כנגד מי הפועל

 .מסמכיוהשירותים בהתאם להסכם זה על 
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המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי לקיום  הספקמובהר כי נכונותן של הצהרות  .2.15

שלאחר מכן הסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד 

 . הספקייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד 

להיות נוכח בפגישות ו/או בישיבות ו/או ובוועדות הנוגעות למתן השירותים, נשוא מתחייב  הספק .2.16

מכרז זה, וגם הנוגעות למתן השירותים על ידי הזוכים הנוספים אם וככל שיזומן אליהן על ידי 

 הממונה.

 .וף פעולה מלא עם החברה ו/או מי מטעמהמחויב לשיתידוע לו כי הינו  .2.17

הספק מתחייב, כי המסמכים והדו"חות אשר יוכנו על ידו במסגרת מתן שירותים, נשוא הסכם זה,  .2.18

 יהיו בהתאם לכל דין.

 

 שירותי הסעה .3

 

ו/או  המופיעים במסגרת סל תרבות ארצי לאמניםשירותי הסעות שונים מתחייב בזה לבצע  הספק .3.1

רחבי המדינה, לרבות מעבר לקו כל ה ו/או הסעות אקראיות וזאת בהחברמטה הסעת עובדי 

להלן: "שירותי ההסעה" ו/או ) במכרז הירוק, בהתאם לסוג ההסעה והאיזור המפורטים

 .("השירותים"

 במסמך ב' במסמכישהוצעו על ידו הסעות בהתאם לתנאי חוזה זה על בסיס המחירים שירותי ה .3.2

 .המכרז

 . בענייןי הסכם זה יהיו כפופים לכל דין החל שירותי ההסעות בהתאם לתנא .3.3

 :דרישות הבאותנהגים שעומדים בבמתן השירותים חייב להעסיק מת הספק .3.4

 הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג  הרכב הסעות אותו הוא נוהג. .3.4.1

החודשים  36-ב  במצטבר יום 30לתקופה העולה על  לא נשלל הנהג רישיון הנהיגה של .3.4.2

 36בכל זמן נתון במשך  –ם למועד האחרון להגשת הצעות ולאחר מתן השירותים הקודמי

 .החודשים הקודמים למועד הבדיקה 

 לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. .3.4.3

ההסעות, השתלמות נהלים ובטיחות משותפת שירותי מתחייב לבצע טרם תחילת ביצוע  הספק .3.5

תודרכו הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, הנחיות לנהגים, לנציגי החברה למתנ"סים, ובה י

בטיחות בהסעה, התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, בעלי תפקידים 

בחברה למתנ"סים המחויבים בדיווח על אירועים חריגים, ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, 

י בטיחות בעליה ובירידה מהרכב, התנהגות נהלי דיווח מחייבים, ניתוח תאונות ולקחים מהן, כלל

משתמשים בשירותי מי מהלבמצבי חרום, בדיקות רכב בתום הנסיעה, הבנת המגבלות שיש 

 בזמן הנסיעה וכדומה. ההסעות

, על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמן ההסעה, הקשורה ממונהמתחייב לדווח ל הספק .3.6

ל האירועים עם נציגים אלו ובעלי התפקידים בהתנהגות הנוסעים. במידת הצורך לערוך בדיקה ש

 הרלוונטים, להפיק לקחים ולסכם דרכי פעולה לעתיד. 

ל וכשיר לביצוע ההסעות, והכמתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי  הספק .3.7

 .הממונהעל פי הוראות 
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י חוזה זה, ידאג כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פ ,מתחייב הספק .3.8

להפעיל רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה, כך שבכל מקרה תבוצענה 

 ההסעות במועדן ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.

, בכלי רכב השונים סעות באישור מראש ובכתב של החברהיהיה רשאי לבצע את הה הספק .3.9

מהמפורט במפרט ההסעות ומחירים, ובלבד שכלי הרכב, אשר ישמשו לביצוע ההסעות יעמדו בכל 

כל תוספת תשלום על המחיר  ספקתנאי כלי הרכב שקבעה החברה במכרז. בכל מקרה לא תשולם ל

 , במקרים של שינוי בכלי הרכב המשמשים להסעות.'ב במסמךהמצוין 

י הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה, כי כי כל ,מתחייב הספק .3.10

כלי הרכב וכי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, 

השונים, ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה 

 בות התנאים בהם או ברישיונותיהם של הרכבים.כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, לר

כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצוידים במזגן תקין בערכת  ,מתחייב הספק .3.11

מילוט ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים, 

מטפי כיבוי אש סימון ואיתות,  פנסילרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, 

עזרה ראשונה, הכול כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת  תרמיליתקניים ו

 לעת.

מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי  הספק .3.12

 הנוסעים.

ים בחגורות בטיחות תקניות כי כל כלי הרכב אשר מיועדים להסעות יהיו מצויד ,מתחייב הספק .3.13

 א'. 364-א' )א( ו 83עבור כל נוסעי הרכב, על פי הצורך, כמתחייב מתקנות התעבורה  

מתחייב כי נהגי ההסעות ייסעו ברכב על פי החוק במהירות המותרת ויצייתו לכל  הספק .3.14

 התמרורים והסימנים בדרך.

תוקפו של חוזה זה, קצין  כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת מתחייב הספק .3.15

אשר פרטיו  – 1961בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א 

. קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי במסמך ד'האישיים יפורטו 

תוקף, כי הנם ב הספקהחוזה. בין היתר, יוודא כי רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי 

הרכבים המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו 

 תקפים ומתאימים לכי הרכב המשמשים להסעות.

הדבר מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה  הספק .3.16

ה את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות יעביר לחבר הספק, ובתיאום מראש ובכתב עם החברה

 החדש.

מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם  הספק .3.17

להעלאת נוסעים לכלי הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים, ובסוף כל 

 .נסיעה לוודא ירידת הנוסעים מהרכב

יע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות, אנשים זרים כלשהם, וכן מתחייב שלא להס הספק .3.18

 לתדרך את הנהגים לפעול גם הם כנדרש.
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להחליף את הנהג ו/או אחד  הספקיהא רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מ נציג החברה .3.19

 .ממונהאחר דרישת ה מידיתמתחייב למלא  הספקהעובדים ו

 תמורה ומועדי תשלום .4

למכרז המצ"ב כמסמך א'  הספקתחושב על פי הצעת המחיר שהגיש  הספקהיה זכאי התמורה לה י .4.1

  ובהתאם למספר ההסעות שסיפק הספק בפועל. לחוזה זה

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הספק הנם בגין מתן שרותי ההסעות  .4.2

סעות. לא תעשה כל , ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להשיוזמנו ע"י החברהלפי המסלולים 

 .התחשבנות על בסיס אחר כמו תשלום לנוסע וכיו"ב התחשבנויות

ו/או לכל   לספקכל סכום נוסף החברה שלם תיובהר ויודגש, כי פרט לתמורה המפורטת לעיל, לא  .4.3

וכן כי התמורה כוללת את כל ההוצאות מכל מן וסוג שהוא, בין במישרין ובין  גורם אחר מטעמו

צוע השירותים, נשוא מכרז זה, וכן כי הספק לא יתבע ולא רשאי יהיה לתבוע בעקיפין בגין בי

העלאות או שינויים בתמורה בהתאם לתנאי הסכם זה, לרבות אך לא רק: עלויות שכר עבודה, 

הוצאות משרדיות, ציוד, ביטוחים, רכבים, ישיבות, נסיעות, העלאת מסים, היטלים או תשלומי 

הוא, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל גורם נוסף, למעט כנקוב חובה אחרים מכל מין וסוג ש

 בהסכם זה.

על ידה, בין אם בוטלו  והסעות שבוטל יהחברה לא תהא חייבת בתשלום כלשהו לספק בגין שירות .4.4

 12לתמיד ובין אם בוטלו זמנית, וזאת בגין שירותי ההסעה שהיו אמורים להינתן לאחר חלוף 

הביטול. כמו כן לא תהא החברה חייבת בתשלום כלשהו לספק בגין  שעות ממתן ההודעה על

 .שינויים בימי ו/או בשעות ההסעות

ובהתאם  על פי הסכם זה יבוצע כנגד חשבונית מס כדיןספק לשלם ל חברהכל תשלום אשר על ה .4.5

, וכל מסמך אחר המפורט בהסכם זה להזמנת עבודה חתומה ומאושרת כדין על ידי הממונה

 כתנאי לקבלת תשלום כלשהו. חברהלהמציא ל הספקאשר על , ובנספחיו

יהא רשאי להפחית מהחשבון את הסכומים בגין הסעות שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו  מונההמ .4.6

לחוזה. עם  10.4 חלקית. זאת, בנוסף לקנסות שיוטלו על הספק בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף

ם בהתאם לסכום שאושר על ידי לתשלו תוגש על ידי הספק חשבונית מס מונהקבלת אישור המ

 מונה.המ

מהו הסכום  לספקמיום שהוגש החשבון, ויודיע  ימי עבודה 7יבדוק את החשבון בתוך הממונה  .4.7

מיום הגשת החשבונית ובכפוף למידת יום  45 תנאי שוטף +המאושר לתשלום. התמורה תשולם ב

 אישורה.

 החתימה על ההסכם וזאת בשיעור עדכון  מחירי הזוכה יעודכנו בתום שנים עשר חודשים ממועד .4.8

צו פיקוח על מצרכים ושירותים כפי שיפורסם ב באחוזים של מחיר מצב התחלתי של מונה במונית

 . העדכני למועד העדכון) )מחירי נסיעה במוניות

 מובהר בזאת, כי לא תשולם כל חשבונית ללא אישורה כאמור דלעיל. .4.9

ניהול ספרים כחוק ואישור בדבר שיעור ניכוי מס  מראש אישורים בדבר חברהיעביר ל הספק .4.10

. , וכן אישור קיום ביטוחים וערבות תקפהבמקור ו/או כל אישור אחר הנדרש על ידי רשויות המס

 .לספקבהיעדר אישורים כאמור לא יבוצע כל תשלום ולא יחשב הדבר כפיגור בתשלום התמורה  

בפגישות ו/או בישיבות ו/או וועדות  הספקשל מובהר כי לא תשולם כל עלות נוספת בגין נוכחותו  .4.11
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 .וככל שיוכרזשוא מכרז זה, על ידי זוכים נוספים הנוגעות למתן השירותים, נ

 

 תקופת ההתקשרות והפסקתה .5

תקופת " - )להלןממועד החתימה על ההסכם  שנה אחתתקופת ההתקשרות הנה למשך  .5.1

 "(.ההתקשרות

חודשים כל  12תקופות אופציה נוספות בנות  החברה תהא רשאית להאריך את ההתקשרות בארבע .5.2

 , יחולו הוראות הסכם זה.חברהאחת. על תקופות אופציה שימומשו על ידי ה

יום לפני תום  30 חברהעל ידי הספק הודעה בדבר מימוש תקופת האופציה הראשונה תימסר ל .5.3

ספק ללממש את תקופת האופציה השנייה, תמסור הודעה  חברהה ה. החליטתקופת ההתקשרות

 . וכך הלאה יום לפני תום תקופת האופציה הראשונה 30

המוחלט וללא צורך בנימוק ו/או  ובכל עת לפי שיקול דעת תרשאיחברה למרות האמור לעיל, ה .5.4

לפי הסכם זה, כולם או חלקם על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב הספק הסבר להפסיק את שירותי 

 ה להפסיק השירות.ימים חתומה על ידי הממונה ובה הורא 14בת 

יראו את ההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעת ההפסקה ניתנה הודעה כאמור,  .5.5

יהיה זכאי רק לתמורה בגין העבודות שיבצע עד למועד הפסקת ההסכם, ולא תהיה לו כל והספק 

 טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל סוג אם בחרה החברה לנהוג כך.

 

 סקת קבלני משנהאיסור הסבת זכויות והע .6

מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר,  הספק .6.1

 מראש ובכתב. החברהבין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת 

השליטה בתאגיד או מאו יותר  25%הנו תאגיד או שותפות רשומה  יראו בהעברת  הספקהיה ו .6.2

ותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות מזכויות הש

 לעיל. 5.1המנוגדת לסעיף 

מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא  הספק .6.3

מראש ובכתב. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי  החברהלאחר קבלת הסכמת 

/י משנה מסוים/ים. בכל ספקבת במתן נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של שתהא חיי

 .הספקמקרה תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על 

להעסקת קבלני משנה, שאינם עומדים בתנאים המפורטים  החברהבכל מקרה לא תינתן הסכמת  .6.4

נויים המחויבים, ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי לתנאים הכלליים למכרז, בשי 2-ו 1בפרקים 

 ההתקשרות עם קבלני המשנה.

 

 אחריות וביטוח .7

קלקול, פגיעה, אובדן או לכל ובגין כל נזק, לגוף או לרכוש, , באחריות מלאה ומוחלטת יישא הספק .7.1

ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת  הספקכתוצאה מפעילות אשר יגרם הפסד 

בהסכם זה כתוצאה ועקב רשלנות, טעות, השמטה, היפר חובה  הספקיות או מצגי התחייבו

 הספקומבלי לפגוע בכלליות האמור לרבות פגמים ו/או ליקויים בעבודתו של  הספקמקצועית של 

ו/או בשירותים המסופקים על ידו, והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמינה בגין כל הוצאה, 
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, לרבות כל סכום הספקשיגרמו למזמינה כאמור ו/או כתוצאה מפעילות נזק, אבדן או הפסד 

וכן בגין כל הוצאה אשר שהמזמינה ייקנס ו/או יחויב בו לרבות על ידי בית משפט או בורר 

 .נשא בה בקשר להתגוננות מפני תביעה ו/או דרישה ו/או קנס כאמורמזמינה ה

א ו/או בחבות כלשהי לנזקים, לגוף או שאו בכל אחריות שהיילא י הוכל מי שבא מטעמ החברה .7.2

ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה.  הספקכתוצאה מפעילות יגרמו  אשרלרכוש, ללא יוצא מן הכלל, 

/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרמו , על כל נזק והו/או מי מטעמ החברהמוותר בזאת כלפי  הספק

של ו בגין ביצוע התחייבויותיו , מכל סיבה שהיא, כתוצאה ו/או בקשר ו/אהו/או למי מטעמ הל

 .על פי הסכם זה הספק

בעקבות כל תביעה ו/או  החברה היבבמלוא הסכום בגינו חו החברהמתחייב לשפות את  הספק .7.3

על פי הסכם זה וכן בגין כל ו/או מי מטעמו  הספקדרישה ו/או קנס אשר נגרם כתוצאה מפעילות 

, לרבות ביעה ו/או דרישה ו/או קנס כאמורבה בקשר להתגוננות מפני ת הנשא החברההוצאה אשר 

 . הוצאות משפטיות

 ביטוח .8

אצל  לערוך ולקיים הספקמתחייב  דין, עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י הספקלגרוע מאחריות  מבלי .8.1

למשך תוקפו של הסכם זה את  על חשבונו, על שמו ועל הבאים מטעמו,חברת ביטוח מורשית 

והמהווה חלק בלתי  'חכמסמך ח המצורף להסכם זה באישור עריכת הביטוהביטוחים המפורטים 

ממועד  ימים 3תוך , החברהלידי "אישור עריכת הביטוחים"(, אותו ימציא )להלן נפרד ממנו 

 חתום בידי מבטחיו. , הודעת החברה על הזכייה

בגין כלי הרכב המשמשים במסגרת  לערוך את הביטוחים המפורטים להלן הספקמתחייב  נוסף .8.2

 .1970ח חובה על פי דרישות פק' ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( ביטוההסכם, 

 .את התנאים הבאיםבין היתר שיכלול ביטוח מקיף  .8.2.1

 .₪ 400,000 -גבול אחריות בצד ג' )רכוש( לא יפחת מ .8.2.2

 הבגין אחריות המזמינהאחריות כלפי צד ג' )רכוש( יורחב לשפות את פרק  .8.2.3

 .צולבת, בכפוף לסעיף אחריות הספקלמעשי ו/או מחדלי 

, ובלבד המטעמהמזמינה והבאים הביטוח יכלול ויתור על זכות תחלוף כלפי  .8.2.4

 ויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ושה

 

בסעיף זה לעיל הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי  המפורטיםביטוחים ה .8.3

 ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות". לטובתהו/או  המזמינה

לבד יישא בתשלום פרמיות הביטוח ותשלומי ההשתתפות העצמית בגין הביטוחים כאמור ב הספק .8.4

מתחייב לשלם את פרמיות הבטוח במועדן ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הבטוח  הספק לעיל.

 מנת שהבטוח יהיה בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות.-על

דן ו/או נזק שייגרם לרכושו של מכל אובם של הנ"ל והבאים מטעמ החברהפוטר בזה את  הספק .8.5

ובמפורש  במסגרת ההסכם הספקהנמצא בפיקוחו או באחריותו של  יםו/או לרכוש אחר הספק

 . פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.לרבות לכלי הרכב
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, הביטוח, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת ספקלמען הסר  .8.6

, ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את הספקינת דרישה מזערית המוטלת על הינם בבח

 גבולות האחריות בהתאם.

או  לפי חוזה זה הספקלא יהיה בביצוע הביטוחים לפי סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו המלאה של  .8.7

 . ע"פ כל דין

ור עריכת ביטוח להפקיד בידי המזמינה איש הספקבתום מועד תקופת ביטוחי המבוטח, מתחייב  .8.8

 פי ההסכם.-מבצע את השירותים על הספקבגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכל עוד 

 
 יחסי הצדדים .9

עצמאי ובלתי תלוי וכי אין בהסכם  כספקהוא פועל  חברהמצהיר בזאת כי בהתקשרו עם ה הספק .9.1

יו. הצדדים ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחהספק לבין  חברהזה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין ה

ו/או מי מעובדיו ו/או  הספקקבלן עצמאי.  -מצהירים ומבינים כי יחסיהם הם של מזמין שירותים

שלוחיו ו/או בעלי השליטה בו לא יהיו זכאים לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או 

 .פיצוי וכן לא יהיו זכאים לכל תשלום אחר שאינו בגדר התמורה הנקובה בהסכם זה

, הרי שאם מכל סיבה שהיא יקבע כי בין הספקלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות הצהרות מב .9.2

על שכר מינימום כפי שיהיה הספק מזמין, יעמוד שכרו של -הצדדים לא מתקיימים יחסי קבלן

את  מזמיןיהיה מחויב להשיב ל הספק. כמו כן 10%מונהג בתקופה הרלוונטית, בתוספת של 

 (.8.2ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו לפי סעיף זה )ההפרש בין התמורה 

לשלם עבור עצמו ועבור מי מטעמו את תשלומי מס הכנסה  הספקמבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב  .9.3

דרש לשלם סכום תי החברהוביטוח לאומי וכל מס או תשלום אחר המחוייב עפ"י כל דין. אם 

 בגין כל סכום כאמור. הלשפות הספקמתחייב  כלשהו שמקורו בטענת יחסי עובד מעביד

, חברהיהיה אחראי לכל נזק שיגרם לו או למי מעובדיו ו/או שלוחיו בעת מתן שירותיו ל הספק .9.4

על בתביעה משפטית ו/או בכל דרך אחרת תבע ככל שת חברהולצורך כך הוא מתחייב לשפות את ה

 ידי עובד כאמור.

הא תחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה ת ברההחנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם  .9.5

 .במסגרת הסכם זה מזמיןמן ה שיגיע לספק לקזז סכומים אלו, מכל סכום  ההחבר תרשאי

 
 ביצוע ערבות .10

ההודעה  ספקבמועד הגשת ההסכם החתום ולא יאוחר משבעה ימי עבודה מהמועד בו נמסרה ל .10.1

עבור ( ₪ שמונת אלפים )₪  8,000כם בסך  ערבות להבטחת ביצוע ההס ספקבדבר זכייתו, ימציא ה

עם המצאת  למסמכי המכרז. ז' מסמךכמצורף הנוסח בכל אזור בו זכה. כתב הערבות יהיה 

 . לספק הערבות להבטחת ביצוע ההסכם, תוחזר ערבות ההגשה

להמציא ערבות לתקופת ההתקשרות ספק יהא על ה -החליטה החברה על מימוש אופציה  .10.2

 .המוארכת

בות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות כאמור, המצאת ער .10.3

המזמינה זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע  החברהתחשב כהפרה יסודית של החוזה, ו
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, וזאת מבלי לפגוע בזכותה לחלט את ערבות ההשתתפות או את פיצויים על הפרת החוזה הספקמ

 כם המקורית, על פי  העניין.ערבות הביצוע לתקופת ההס

 ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה. .10.4

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של: .10.5

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה למתנ"סים המזמינה, עקב או בקשר  .10.5.1

 תנאי חוזה זה.מילוי תנאי כלשהו מעם הפרה או אי 

עלולה להוציא או  החברה, שספקכל ההוצאות והתשלומים הקשורים ל .10.5.2

  או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. לשלם

 רשאית לגבות את סכום הערבות, כולם או  החברהבכל מקרה, כאמור תהא  .10.5.3

מקצתם, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, 

 מים כאמור.ההפסדים, ההוצאות  והתשלו

 

 וסודיות מזמיןזכויות יוצרים, החזרת מסמכים ל .11

את כל המסמכים אשר קיבל  מזמיןיחזיר לאו בכל עת שיתבקש לעשות כן הספק עם סיום שירותי  .11.1

ממנה במהלך ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים וממויינים באופן המאפשר 

 התמצאות של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם.

 

זה יהיו  הסכםבקשר עם השירותים נשוא הספק בהר ויודגש בזאת כי מסמכים כלשהם שהעביר יו .11.2

 חברה.שייכים ל

 
מראש ובכתב, להכין עותקים ו/או להרשות ביודעין  חברהלא יהיה רשאי, ללא הסכמת ה הספק .11.3

 לאחרים להכין עותקים ו/או לעשות על שימוש אחר בכל דו"ח או מסמך ו/או מידע ו/או נתונים

 ו/או כל תוצר אחר של השירותים, נשוא הסכם זה, אלא במסגרת ולצורך מתן השירותים.

 בסעיף זה "מסמכים" משמעותם גם תוכנה ו/או חומרה.

מתחייב בזה, שלא להעביר כל חומר ו/או  הספקלשמור על סודיות  הספקמבלי לפגוע בהתחייבות  .11.4

ו/או כתוצר עבודתו על פי הסכם זה, לכל  חברהמידע שהגיע לידיו, תוך כדי מתן השירותים עבור ה

, אלא החברה ואף לא להפיצם לצדדים שלישיים של חברהגורם, לרבות לגורמים הקשורים ל

 .באמצעות הממונה ו/או מי מטעמו או על פי הנחיותיו

ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת להשתמש במידע כאמור אך ורק לצורכי ולמטרות הסכם  הספק .11.5

 .זה

ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת בהתחייבות הספק להימנע מניגוד עניינים, הספק  מבלי לפגוע .11.6

הנגלה להם ו מזמיןינים בינם ו/או מי מטעמם ובין ענין הקשור לילהודיע לממונה על כל ניגוד ענ

 .זה במהלך ביצועו של הסכם

 מוסכם .זה הסכם י"עפ השירות למתן הקשור בכל יוצרים זכויות יןספק אל כי מובהר בזאת .11.7

 או/ו )במישרין הספק ידי על יוכן אשר חומר בכל ,היוצרים זכויות לרבות ת,הזכויו כל כי בזאת

 רשאי היהיא ווה בלבד חברהל יםשייכ יהיו  ,זה הסכם לפי השירותים במסגרת מתן בעקיפין(

 לרבות ה,ולאחרי השירות תקופת כדי תוך ,לנכון שימצא שימוש כל כאמור חומר בכל לעשות
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 בתמורה העברתו לאחר, וא פרסומו ,מחדש או עריכה השלמותת, תוספו והכנסת םשינויי ועביצ

החברה  עשהתש שימוש לכל אישור מהווה זה הסכם על  השירות נותן חתימת .תמורה ללא או

 במסגרתידו  על שיוכן החומר כל את חברהלידי ה ימסור הספק .הספק ידי על שיוכן בחומר

 לעשות כל רשאי יהא לא הספק השירות(.  לצורך מתן הנדרש אחר דכל תיעו )כולל זה הסכם

לתנאי  ובהתאם ומראש בכתבהחברה לכך  הסכמת אם קיבל את אלא, כאמור חומר שימוש בכל

 .ההסכמה

 

 הפרות, ביטול מכרז ופיצויים .12

רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה המוחלט וללא צורך בנימוק ו/או הסבר להפסיק את  החברה .12.1

ימים חתומה על ידי הממונה  30די מתן הודעה מוקדמת בכתב בת לפי הסכם זה על י הספקשירותי 

 ובה הוראה להפסיק השירות.

ניתנה הודעה כאמור ייחשב ההסכם כאילו נחתם מראש לתקופה המסתיימת בהודעה המוקדמת        .12.2

השירותים לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או תשלום מכל מין שהוא למעט התשלום עבור   ספקול

 היחסיים שסיפק עד למועד הפסקת ההתקשרות.

רשאית לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים וזאת מבלי  החברהבלי לגרוע מהאמור לעיל  .12.3

 לגרוע מסמכויותיו של הממונה לפי ההסכם ו/או סעיף משנה ב. שלהלן, ואלה מקרים:

ות בהסכם זה, ולא ו/או מי מטעמה הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמור הספק .12.3.1

 תיקנו את הפרה, לאחר שקיבלו התראה על כך מאת הממונה, תוך הזמן שננקב בהתראה.

, כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או וו/או במי מטעמ ספקבהממונה היתרה  .12.3.2

מקצתם, אינם לשביעות רצונו והם לא נקטו מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים 

 שביעות רצונו של הממונה.לשיפור מתן שירותיהם ל

בעד אותו חלק משירותי ספק ל החברה תשלםשלעיל  . 12.3.1 כאמור בס"ק בוטל ההסכם .12.3.3

, החברה לא תחויב בתשלום ו/או החברה שבוצעו על ידו במלואם עד לביטול ההסכם

 .בפיצוי כלשהו לספק

 חברהים המוקנים לד או תרופה אחרלעיל ומכל סע 12.3.3 – 12.3.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .12.4

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

 ה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:חברה

 

 פיצוי מוסכם נושא ההפרה

דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף  30דקות ועד  15איחור של מעל 

 הראשונה 

150 ₪ 

 ₪ 300 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה 45ועד  30 איחור של מעל

 ₪ 500 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה 45איחור של מעל 

 ₪ 250 רכב הסעה מלוכלך
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 ₪ 100 מזגן לא תקין/לא עובד 

 ₪ 300 באותו רכב מעבר לפעם הראשונהמזגן לא תקין/לא עובד 

 ₪ 250 התנהגות לא נאותה של הנהג

 לכל יום עבודה₪  100 העולה על גיל הרכב הקבוע במכרזהסעה חלופי בגיל  רכב

 ₪ 100 הספקאי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי 

 לכל יום ולכל רכב₪  300 המזמינה החברהשילוב קווים ללא אישור 

 לכל הסעה₪  300 המזמינה החברהרכב שלא מתאים לדרישות 

 להסעה₪  1,000 המזמינה החברהאושרת על ידי או פיזור שלא בנקודה מ ףאיסו

 

, או ספקזכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע ל החברה  .12.5

לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, לרבות חילוט הערבות או חלקה, לפי העניין, הכל לפי שיקול דעתה 

 .החברההבלעדי של 

 מהתחייבויותיו. הספקלא ישחרר את  ספקם המגיעים לניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומי .12.6

את החוזה ו/או מתנאי המכרז הפרה יסודית, תהא  הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי אם הפר  .12.7

 1970 –זכאית לכל סעד ותרופה משפטית, על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 

א המזמינה זכאית לתבוע את אכיפת החוזה ו/או ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תה

לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית ו/או 

 אחר. ספקלהשלים את ביצוע ההסעות באמצעות 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את  .12.8

 כויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:בכל הז החברה

, הספקהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .12.8.1

יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה המאורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.

שיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, התראת פ הספקהוגשה נגד  .12.8.2

או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל ו/או מונה נאמן לנכסיו, 

שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו  ספקובמקרה של 

ביחס אליו צו לעיכוב הליכים על פי סעיף  בקשה לפירוק או מונה לו מפרק זמני, ו/או ניתן

, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או 1999 –של חוק החברות התשנ"ט  350

חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה, או הגיש בקשה לפשרה למען הסדר איתם, 

 .1999 –של חוק החברות התשנ"ט  350על פי סעיף 

 הסתלק מביצוע החוזה. הספקכי  החברההוכח להנחת דעתה של  .12.8.3

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  הספקכי  החברההוכח להנחת דעתה של  .12.8.4

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

 שניתנה במכרז או בקשר עם הספקכי הצהרה מהותית של  החברההוכח להנחת דעתה של  .12.8.5

לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי  הספקחתימת חוזה זה אינה נכונה, או ש

 להשפיע על ההתקשרות עמו.
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לעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות הסעיפים בחלק מזכויותיה על פי  החברההשתמשה  .12.9

יה יה הספקכביטול החוזה על ידי החברה אלא אם החברה הודיעה על כך במפורט ובכתב, ו החברה

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

בפיצוי כלשהו  הספקיום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את  14איחור בתשלום של עד  .12.10

זכאי  הספקיום האמורים, יהא  14בביצוע תשלום מעבר לתקופה של  החברה. איחרה החברהמ

הוגה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, כשהיא מחושבת מהמועד שנקבע לריבים בגובה הריבית הנ

 לתשלום ועד לתשלום בפועל.

 

 הספקויתור על זכויות מצד  .13

   בהסכם זה  הבסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה החברה השתמש .13.1

 ספקקצתו, לא תהא לאת ביצועו, כולו או מ האת ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיק הוביטל

זכאי  הספקצועו כאמור לא יהיה ביטול ההסכם. הופסק בי עקב חברהעילת תביעה כלשהי נגד ה

לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם על ידיו עד 

על ידיו לתאריך הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לשכר בעד אותם השירותים שבוצעו 

 עד לתאריך הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה.

, בכל אחד מהמקרים של חברהה תהיה רשאיתלפי הסכם זה  חברהשל ה המבלי לגרוע מזכויותי .13.2

ביטול ההסכם כאמור לעיל, למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה 

 הסכם זה מאשר את הסכמתו לכך.על הספק ועצם חתימתו של הספק בשירותים שנעשו על ידי 

והוא חברה לא תהא כל זכות עכבון על המסמכים, חוות דעת ו/או כל חפץ אחר השייך לספק ל .13.3

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 7ישיב כל מסמך או חפץ כזה תוך 

 

 שונות .14

על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין  ספקתהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים ל החברה .14.1

קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת   שאינו

  על פי כל דין.

כל סכום  הלעכב אצלת החברה לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאיחברה מבלי לגרוע מזכויות ה .14.2

איזו הספק והנמצא ברשותה כל עוד לא מילא  לספקוכל מסמך או כל דבר אחר השייך 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.מ

על פי חוזה  ספקוחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל החברהספרי  .14.3

 זה.

לא תהא  החברהתנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו ו .14.4

בכתב ובין בעל פה, קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בין 

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

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב, ובחתימת  .14.5

 שני הצדדים.
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הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, נתונים כלשהם שנמסרו ו/או נעשו בכתב או בעל פה על  .14.6

צד להסכם זה כלפי רעהו עובר לחתימת הסכם זה ואינם מצוינים בהסכם, הינם בטלים ידי 

 ומשוללי נפקות מכל מין וסוג.

על פי המכרז ולא  החברה  תאין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי .14.7

 יתור על הוראה מהוראות המכרז. וייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כו

ומרכז מחוז תל אביב המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים ב הסמכות .14.8

 .בלבד

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי  .14.9

 הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.

 בישראל. שעות לאחר הישלחה מבית דואר 72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה  .14.10

במשלוח פקסימיליה או באמצעות דואר כל מסמך או מכתב שישלח בידי אחד הצדדים למשנהו  .14.11

 .מסירתושעות ממועד  24בתוך ייחשב כאילו נתקבל  אלקטרוני

 

 

 :לראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 ____________________________  _____________________________ 

  חברהה           הספק       

 

 

 : .................................הספקשם 
 

 , חברה(: ....................................יחידישות משפטית )
 

 ת.ז. או מס' ח.פ.: ...................................
 

 ........טלפון: .....................  כתובת: ................................................
 

  תאריך: ................................................
 

 . .................2. ................ 1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 
 

 
 

 

 

 אישור עו"ד / רו"ח
 

______,  אני הח"מ _________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו ________

 לכל דבר ועניין. הספק_______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את 

         

       ___________                 _______________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך  
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 'ו נספח

 בנק ...................

 02.2017מכרז מס                     
 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

----------------- 
 לכבוד

 החברה למתנ"סים,
 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

 כתב ערבות מס ....................הנדון: 

, הננו ערבים בזאת כלפיכם 02.2017בקשר למכרז מס  )להלן: "המציע"(על פי בקשת ................................  .1

, צמודאשר יהיה  )להלן: "סכום הערבות"(.₪(  עשרת אלפיםבמילים: ) 10,000כם כל סכום עד לסך לשלם ל

להלן, שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז מספר   2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 

 .למתן שירותי הסעות 02.2017מס' 

חירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה לעיל, יהיה צמוד למדד המ 1הסכום הבסיסי, האמור בסעיף  .2

המדד )להלן: "  2017 יולי לחודש -15 המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב

 .הבסיסי"(

יהיה  המדד החדש"(אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי כתב ערבות זה )להלן: " .3

הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי  גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את

 "(.סכום הערבותוהמדד החדש (להלן: "

 ד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונהמייאנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,  .4

ייבים לדרוש את בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי שתהיו ח

התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם.  

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת  .5

 שותיכם לא יעלה על סכום הערבות.   מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרי

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   .6

כל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.  08.11.17תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .7

יום  90למשך עד על ידכם לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם נתבקשה הארכתה 

 .וזאת לפני מועד פקיעתה נוספים

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8

החזרת כתב ערבות זה לסניף הבנק על ידי המבקש, לא תביא לביטול הערבות אלא לאחר קבלת אישור בכתב  .9

 חתום על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה או חשב החברה.

 בנק ...............................                                                             

 סניף ..............................                                                             
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 'זמסמך  

 ערבות ביצוע

 בנק _____

 ערבות בנקאית אוטונומית

----------------- 
 לכבוד

 חברה למתנ"סים,ה

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' ...............הנדון: 

 הזוכהולהבטחת התחייבות  02.2017 במכרז "(הזוכה)להלן: "על פי בקשת ................................  .1

(. עפ"י ההסכם "החברה"כלפי החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: 

 ש"ח 8,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של  בדבר מתן שירותי הסעות

ש"ח( בלבד. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס  שמונת אלפים)במילים: 

 .)להלן: "סכום הערבות"(הינו המדד הידוע ביום ............ )יום חתימת החוזה( 

ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

חתומה ע"י מנכ"ל החברה ו/או סמנכ"ל הכספים של החברה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל 

עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום 

 המבקש.הערבות מאת 

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

תוקף כתב ערבות זה יהיה עד ליום ______ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  .4

מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם ניתנה הודעה בדבר 

 הארכת תוקף ההסכם.

 ת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו אינה ניתנ   .5

החזרת כתב ערבות זה לסניף הבנק לא תביא לביטול הערבות, אלא לאחר קבלת אישור בכתב חתום  .6

 על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה או חשב החברה.

 

 בכבוד רב,                                             

 בנק ...............................

 סניף ..............................                                                                         
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  מסמך ח'

  םביטוחי קיוםאישור 

 ___________ תאריך

 לכבוד
  "המזמינה"( –)להלן  , מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( החברה למתנ"סים

 

  מתן שירותי הסעות –ביטוח אישור קיום הנדון: 
 

"( הספק)להלן: "_____________את הביטוחים המפורטים להלן על שם  ערכנולאשר בזאת כי  הרינו               

 הספקכל השירותים הנלווים כמוגדר וכמפורט בהסכם שנערך ביניכם לבין ו הסעותשירותי בקשר עם מתן 

ופה המתחילה ביום __________ והמסתיימת "(  וזאת לתקהשירותים" או "ההסכם)להלן: "

 "( כמפורט להלן:תקופת הביטוחביום_________ )להלן: "

 

פי דין בגין פגיעה או נזק שיגרמו לגופו ו/או -על הספקהמבטח את חבות  ביטוח חבות כלפי צד שלישי .1

שח לאירוע  2,000,000לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת מתן השירותים, בגבול אחריות של 

לכסות אחריות לנזקי רכוש לצד ג' עקב שימוש שח  500,000ולתקופת ביטוח. הביטוח כולל הרחבה של 

. כמו כן הביטוח לא יהיה כפוף לכל ברכב מנועי מעל לגבולות האחריות בפוליסות צד ג' של הרכב

מתקנים הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, 

סניטריים פגומים, הרעלה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 

הביטוח מורחב לשפות  שביתה והשבתה, בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

ריות והבאים מטעמו, בכפוף לסעיף בדבר אח הספקבגין אחריות למעשי ו/או מחדלי  את המזמינה

 צולבת. מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזק גוף.

המועסקים במסגרת מתן השירותים  וכלפי עובדי הספקהמבטח את חבותו של  ביטוח חבות מעבידים .2

בגין פגיעה גופנית או מחלה הנגרמת להם תוך כדי ועקב עבודתם כאמור, בגבול אחריות של 

רוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח. הביטוח כאמור יורחב לשפות את $ לתובע, לאי5,000,000

 תנושאהמזמינה , היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה מקצועית כלשהי כי המזמינה

. כמו כן, כולל הביטוח ויתור על זכות תחלוף כלפי הספקבחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי 

אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  שרד החינוך,ובכלל זה מ הוהבאים מטעמהמזמינה 

 למקרה הביטוח בזדון.

 כללי

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  הספק .א

 המפורטות לעיל. 

וכי  מזמינההבביטוחים המפורטים לעיל במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .ב

 .הו/או הבאים מטעמ המזמינה מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי אנו

מבלי שניתנה לכם  הביטוחמאשרים, כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  אנו .ג

  .יום מראש 60הודעה על כך בדואר רשום, 
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ות על המבוטח, לרבות, מוטלבתום לב המפורטים לעיל אי קיום  םהננו מאשרים בזאת כי בביטוחי .ד

אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא לאך לא מוגבל 

 לקבלת שיפוי. מזמינההשל  ותפגע בזכויותי

 

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.

 

 

_____________________                        ____________________ 

 שם ותפקיד החותם                                חתימת וחותמת המבטח
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 ' מסמך ט

                  

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף 

 )תאגיד(

מורשה החתימה מטעם אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, 

__________________ שמספרו ____________)להלן: "המציע"( לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר 

 את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:   .1

וחוק שכר  אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זריםהמציע ובעל הזיקה  )א(

 בשנה שקדמה למועד חתימת התצהיר.  מינימום

אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  )ב(

למועד חתימת  ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו –וחוק שכר מינימוםזרים 

 התצהיר. 

 –לעניין סעיף זה

גם  בעל השליטה בו או  -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם –" בעל זיקה"

 חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –" חוק עובדים זרים"

 .1991 -התשנ"א

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –" שליטה"

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

שנעברה לאחר יום  המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום )א(

 (. 31.10.02כ"ה בחשון התשס"ג )

מינימום, אך במועד  המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר )ב(

 חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  )ג(

 במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 . 1981 -הבנקאות )רישוי(, התשמ"אכמשמעותם בחוק  –" שליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטה"  

 כל אחד מאלה: -" זיקה בעל" 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע. (1) 

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 ;בעל השליטה בו )א(  
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 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה  )ב( 

פעילותו  של חבר בני האדם דומים  במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי

 ;במהותם לתחומי פעילותו של המציע

 ;מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה )ג( 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע

 . 1987 -התשמ"זחוק שכר מינימום,  –" "חוק שכר מינימום 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  –" "שליטה מהותית             

 אדם.

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בתצהירי זה היא חתימתי וכי  .3

 אמת. -תוכן תצהירי

     __________                             ______________ 

 תאריך                                                                             שם המצהיר+ חתימה                

 

 אישור

 1971 -לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א 15בהתאם לסעיף 

, מאשר/ת כי ביום אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר.___________(, מרחוב _______

ידי ת.ז. מס' -הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על ________

_________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי 

 ת הצהרתו וחתם עליה בפני. יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונו

       _________________   
 , עו"ד                                            

 אימות חתימה

ע רשום בישראל  כ ____________על פי דין וכי אני הח"מ עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי המצי

 שמו._______________ אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בה"ה

                                                                                                             ________                                                   

 עו"ד                                                                                                   
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 מסמך י'
 

 התחייבות לשמירת סודיות

ומאשר  ____________________, מתחייב  /ת.זאני החתום מטה, __________________, ח.פ. .1
 כדלקמן: החברה בזאת כלפי 

, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ולא לפרסם בכל דרך שהיא לא לגלות, להראות או למסור .2

ו/או המרכזים  ן לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים, ו/או אחרים של החברהידה  ובי

בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות עם ו/או למרכזים הקהילתיים ושום מידע הנוגע  לחברה  הקהילתיים

"ההסכם"(, בפרט, או שום מידע הקשור  -)להלן  הסעותלמתן שירותי החברה בקשר עם מכרז 

והאנשים או הגופים  עקיפין, ברכושן, עסקיהן, ענייניהם, לקוחותיהם, ספקיהםב במישרין או

או הבאים עימם במגע, ו/או הרשויות המקומיות הקהילתיים בחברה ו/או במרכזים הקשורים 

ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תחומי עיסוק, שיטות עבודה, תהליכים, מחירים, 

שהסודות  ת עם לקוחות וספקים, שרטוטים מסמכים וסודות, וזאת ביןתחשיבים, תנאי התקשרו

ובין שהגיעו לידיעתי מסגרת ההסכם בחברה ו/או ב מההסכםהאמורים הגיעו אלי כתוצאה  והמידע 

 בכל אופן אחר שהוא;

, כולל ידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועם של השירותים נשוא ההסכםלא לעשות כל שימוש במ .3

 ם, העתקים וכו', שלא למטרות אלה;בצוע שכפולי

, עלול להסב מהחברהלעיל, למאן דהו, ללא אישור בכתב  2ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  .4

 נזקים משמעותיים ביותר; לחברה ו/או למרכזים הקהילתיים

לדאוג ו את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמועסקים מטעמי בביצוע ההסכם אביא .5

ועסקים מטעמי בביצוע החוזה יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב התחייבות זה שכל המ

 באמצעות חתימה עליו;

אהיה אחראי לביצוע מלוא ההתחייבויות האמורות בכתב התחייבות זה על ידי כל אחד מהמועסקים  .6

 .מטעמי בביצוע החוזה, על פי הוראות הדין לגבי אחריות שילוחית

 יחולו ויהיו בתוקף במהלך תקופת החוזה ולאחריה, ללא כל הגבלה בזמן. התחייבויותיי כאמור .7

 ההתחייבויות כאמור לא יחולו ביחס למידע :  .8

שהינו נחלת הכלל או אשר יהפוך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת כל התחייבות  .8.1
 אשר בה הנני מחויב כלפי החברה;

ות שיפוטית או רשות מוסמכת, ובלבד שאעדכן שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רש .8.2
את החברה באופן מידי בדבר הדרישה למסירת המידע, אאפשר לו להתגונן כנגדה ואסייע לו בכך 

 כמידת האפשר.

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע  .9

 שהוא בבחינת נחלת הציבור.
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 תאריך  מהחתי  שם

 

אני הח"מ, עו"ד / רו"ח ________________ מרחוב _________________________ מצהיר בזאת, 

תום כי החתומים על התחייבות זו מוסמך/ים לח "המועמד"(, -)להלן וחו של _____________ כבא כ

 המועמד על פי כל דין.עליו, וכי חתימתם מחייבת את 

   __________________           _______________________ 

 עו"ד / רו"ח      תאריך          
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 יא' מסמך

 תצהיר העדר ניגוד עניינים

אני, __________, ת"ז ________________ מצהיר בזאת, כי נכון למועד הגשת ההצעה  .א

, אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה בכדי הסעות לחברה למתנ"סים בדבר שירותי

ר ו/או מעורב, באופן ישיר או ופריע לביצוע שירותי על פי פנייה זו להצעות וכי אינני קשלה

 עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויות על פי פנייה זו להצעות .

מספק שירותי מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעות אינני  .ב

 העוסקים בתחומי עיסוקה של החברה ו/או ותן שירותים לארגונים ו/או גופים/או נוהסעות 

המרכזים הקהילתיים. בכל מקרה של ספק בדבר קיום ניגוד עניינים אפנה לממונה ואפעל 

בהתאם להנחיותיו בעניין אני מתחייב לדווח מראש לחברה על כל כוונה שלי, להתקשר בכל 

 ד עניינים עם מתן השירותים.התקשרות שיש עימה חשש לניגו

אני מתחייב להודיע לחברה למתנ"סים באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלו אני עלול  .ג

 להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

ידוע לי כי על סמך התחייבותי זו הסכימה החברה להתקשר עימי לצורך ביצוע השירותים וכי  .ד

ם אפר תנאי כלשהו מהתחייבותי זו תהא החברה רשאית לסיים עימי את הסכם העסקה א

 לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד לחברה במקרה כזה.

תחליט החברה, כי יש משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין אחד אם ידוע לי כי  .ה

ואם לא אפעל מידית לסיום עיסוקי מעיסוקי האחרים, אצטרך לבחור בין השניים מידית 

האמור לאלתר, אצטרך להפסיק את מתן השירותים לחברה למתנ"סים ולא תהא לי כל טענה 

 ו/או דרישה כלפי החברה למתנ"סים.

           ________________    ___________________ 

 חתימה      תאריך            

 אישור עו"ד

_ מס' רישיון _________ מאשר בזאת כי ביום ____________הופיע אני הח"מ עו"ד ____________

_____________, בכתובת _______________ אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז. מס'  בפני מר/גב'

________________ המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתי לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

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

________________    ___________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך
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 'במסמך י
 

 

 נהג בדבר אי שלילת רישיונו תצהיר 

לאחר שהוזהרתי כי אני החתום מטה, __________________, ח.פ./ת.ז ____________________, 

 :כדלקמןיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת עלי להצהיר האמת וכי אה

חברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: ההנני עושה תצהירי זה עבור  .1

 "החברה למתנ"סים"(.

 מטעם המציע ____________.על פי כל דין מוסמך הנני משמש כנהג  .2

מס' מציע בהתאם להצעתו, כפי שהוגשה במסגרת מכרז הסעות מטעם הההנני מיועד לבצע את  .3

 . תי הסעות אשר פורסם על ידי החברה למתנ"סיםלמתן שירומכרז מסגרת  - 02/2017

 .בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בביצוע הסעות נוסעים בכלי רכבהנני כי  ,מצהיר בזאתהנני  .4

 36במצטבר במהלך  יום 30תקופה העולה על לא נשלל לרישיון הנהיגה שלי הנני מצהיר בזאת, כי  .5

 .הגשת ההצעהמועד ל יםהקודמ החודשים

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. .6

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _____________ מס' רישיון _________ מאשר בזאת כי ביום  .16

אשר זיהה  _____________, בכתובת _______________ ____________הופיע בפני מר/גב'

ית, ולאחר שהזהרתי לומר את דעצמו באמצעות ת.ז. מס' ________________ המוכר/ת לי איש

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם 

 עליה.

________________    ___________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך

 

 


