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  1ד' נספח

 רשימת קבלי המשנה     

 לכבוד 

 החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

 

  ___________ ח.פ   ______________________ המציע  בשם  בזאת,  לצרף  )להלן:  הריני 

את רשימת קבלני המשנה שבכוונתי להשתמש בשירותיהם, ככל שאזכה במכרז, לצורך  (  המציע""

לעת,  עליישיוטלו  ביצוע השירותים   פומבי    מעת  למתן    8.20מס'  כולם או חלקם, במסגרת מכרז 

 "( המכרז)להלן: " שירותי הסעות עבור החברה למתנ"סים

מוניות  או  שברשותם מוניות    יםנהגים פרילנסריותר כל שימוש בקבלן משנה שאינו    לאידוע לי, כי  

 ע"פ כל דין.   בעלי רישיון מתאים  , ובלבד שהינםשל ישות משפטית אחרת, לרבות של חברת בת

ישא באחריות  המציע  ידוע למציע כי בכל מקרה וגם אם השירותים יסופקו באמצעות קבלנ/י משנה,  

 דין.   כל  ע"פ המכרז וע"פ על  והמלאה באשר למילוי התחייבויותי

 כמות המוניות  תוקף הרישיון  סוג הרישיון  מספר ת.ז/ ח.פ  שם הקבלן 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

ידוע לי כי לצורך עמידה בתנאי הסף, יש לצרף את כל ההוכחות והאישורים לעמידת קבלן המשנה  

 בתנאי הסף ובכלל זה :  

 לתנאי הסף.  6רישיון בר תוקף להפעלת מונית, ע"פ סעיף  -

המחזיק  ,  לתנאי הסף  7קצין בטיחות מוסמך אצל קבלן המשנה, ע"פ סעיף  אם מדובר בתאגיד,   -

 : 1961-ע"פ תקנות התעבורה תשכ"אבכתב הסמכה תקף 

 תעודת זהות _____________   שם מלא __________________ 

 *מצורף העתק כתב ההסמכה. 
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שישמשו הרכב  כלי  כל  כי  להצהיר  הם    הריני  אם  בין  המכרז,  נשוא  השירותים  אספקת  לצורך 

  2015חות ספטמבר  בבעלותי ובין אם לאו, עומדים בדרישות המכרז וכי מועד עלייתם לכביש הינו לפ

 ואילך. 

לנספח ד' בהצעתי, מצורפת רשימת מוניות בבעלותו    7בנוסף על רשימת כלי הרכב שצוינה בסעיף  

וביחס לכל מחוז  שיופעל מטעמי באספקת השירותים נשוא המכרז,    של כל קבלן משנהאו בשליטתו  

 ד.  בנפר

הנ"ל  רשימת ד'  המוניות  בנספח  שפורטו  המציע  בשליטת  בבעלות/  הרכב  כלי  לרשימת  תצטרף   ,

 למסמכי המכרז.   8  לפי סעיףבדבר כמות מינימלית של כלי רכב,  לצורך עמידה בתנאי הסף להצעה 

 

 שם הקבלן : _______________ ת.ז/ח.פ ___________________ 

 ביחס להצעה המוגשת למחוז _______________ 

מספר 

 סידורי

 מועד עלייה לכביש   שם היצרן מספר רישוי

 )חודש ושנה( 

רכב  רישיון 

 תקף

     

     

     

     

     

     

     

 *ניתן לצרף טבלאות ע"פ פורמט זה על פי הצורך. 

        ________________                      ____________        ________________ 

 חותמת וחתימת המציע      מות החותמים ש          תאריך            

 

   מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי למכרז.

 אישור עו"ד / רו"ח 

 

   ה"ה חתמוהצהרה זו אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי על 

 ___________ בהתאמה     -נושאי ת.ז  ____________ ו_  . __________2. ___________,   1 

 . מציעוכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את ה       

 ___________    _______________________ 

  חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך  
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   2נספח ד' 

 כתב התחייבות 

שירותי הסעות  מתן ל 8.20במסגרת מכרז פומבי בקשר עם אספקת שירותי הסעות 

 שפרסמה החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

 ( בנפרד משנהן קבלע"י כל  חתומים ומאומתים כתבי התחייבות להצעה לצרף )יש 

 

 

 "(קבלן המשנה)להלן: " ת.ז/ ח.פ ______________ אני הח"מ, ________________  .1

מקובלים ידועים ווכל תנאי המכרז  ז שבנדוןאת מסמכי המכרבעיון מצהיר כי קראתי 

 . עליי

, ככל שהצעתו של במסגרת המכרז שבנדוןהנני מוכן לקחת חלק באספקת שירותי הסעות  .2

 "( תזכה במכרז.  המציע________)"________ ____________ 

, ללא יוצא מן הכלל ובכלל זה  המכרזתנאי ההתקשרות מכוח  הריני מתחייב לעמוד בכל   .3

ש ככל  כי  ומתחייב  חלקם, המציע  מצהיר  או  כולם  השירותים  מתן  לצורך  במכרז,  יזכה 

 :לאורך כל תקופת ההתקשרות  שעונים על כל הדרישות הבאותיהיו כאלה  מטעמי    הנהג/ים

i.   .אזרח/תושב ישראל הרשאים לעבוד בישראל בהתאם להוראות כל דין 

ii. ה בתוקף. בעל רישיון נהיג 

iii.   בעלי אישור משטרה בתוקף על פי כל דין, בהתאם להוראות החוק

  2001-, התשס"אות מסוימיםלמניעת העסקה של עברייני מין במוסד

 ותקנותיו.  

iv.  .באזור הממוגן נהג בעל רישיון לאחזקת נשק ע"פ כל דין 

חברה  בין ה מי מטעמי ל אומעביד ביני  -ידוע לי כי בכל מקרה לא יחולו כל יחסי עובד  .4

 למתנ"סים. 

בתחתית כל   כשהוא חתום על ידי (למסמכי המכרז נספח ב'מפרט השירותים )מצורף  .5

 עמוד. 

 ולראיה באתי על החתום : 

 

 _______________       ________________  _______________ 

 חתימה מלאה וחותמת              שם קבלן המשנה           תאריך           

 

 אישור עו"ד/ רו"ח

 _____________  ם ה"ה על מסמך זה חתעו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי  אני הח"מ ___________________

   ._______________ שמספרה  ת.זבאמצעות אשר הזדהה בפני 

 לכל דבר ועניין.  ו בחתימת תאגידהלחייב את  ךמוסמ הריני לאשר כי ה"ה

 ___________________                   ________________________ 

 עו"ד/רו"ח             תאריך  


