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מבוא
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (להלן – "המכללה"" /עורך המכרז"" /המזמין") עורכת מכרז לביצוע
הסעות ילדים ו/או סטודנטים במכללה (להלן – "השירותים").
תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה הינה  24חודשים .למכללה נתונה האופציה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
להאריך את החוזה בינה לבין הספק הזוכה לתקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת עד  5שנים בסה"כ
(כולל תקופת ההתקשרות המקורית).
מסמך זה ,על נספחיו ,כולל הוראות ותנאים ,החלים על אופן הגשת ההצעות למכרז ,ניהול המכרז ,בחירת
ההצעה  /ההצעות הזוכות ,תנאי ההתקשרות עם הזוכה/ים וביצוע הליך הרכישה על ידי המזמין.
נא קראו מסמך זה ,וכל מסמך נוסף המצורף אליו ,בעיון.
בדבר פרטים נוספים יש לפנות לאיש הקשר המפורט בסעיף ההגדרות במסמך ,בדרך הקבועה במסמכי
המכרז.
האמור בדף הסבר זה לעיל נועד להוות רקע כללי וראשוני בלבד ואין באמור בו כדי לסתור ו/או לגרוע
מהוראות מסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור לעיל בפרק מבוא זה לבין
הוראות מסמכי המכרז ,יגברו הוראות מסמכי המכרז.
נא קראו בקפידה.
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הזמנה להציע הצעות
 .1מועדים  -להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז (כפוף להוראות המכרז):
התאריכים

הפעילות

1.1

יום שישי 30.1.2020

פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

1.2

יום רביעי 5.2.2020
בשעה 10:00

מועד עריכת סיור קבלנים

1.3

יום שלישי 12.2.2020

מועד אחרון בו עורך המכרז יקבל
שאלות הבהרה מאת המציעים

1.4

יום רביעי 26.2.2020
עד השעה 13:00

המועד האחרון להגשת ההצעות
לתיבת המכרזים

1.5

26.08.2020

תוקף ההצעה

במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין מועדים המצוינים במסמכי המכרז,
יגברו המועדים הנקובים בטבלה.
 .2הגדרות
במסמכי המכרז ,כהגדרתם בס"ק  2.5להלן יחולו ההגדרות הבאות:
" .2.1המכללה"" /המזמין"" /עורך המכרז" – גורדון המכללה האקדמית לחינוך.
" .2.2מציע" או "מציעים"  -מי שהגיש הצעה למזמין במסגרת המכרז.
" .2.3המכרז"  -מכרז פומבי למתן שירותי הסעות תלמידים ,שעורך המזמין.
" .2.4השירותים" – השירותים המפורטים במסמכי המכרז לרבות במפרט השירותים.
" .2.5מסמכי המכרז" – כל המסמכים המפורטים להלן:
 .2.5.1הזמנה להציע הצעות
 .2.5.2מפרט השירותים  -נספח א'
 .2.5.3הצעה למתן שירותים – נספח ב'
 .2.5.4הצעה כספית – נספח ג'
 .2.5.5נוסח מכתב המלצה (לפי תנאי סף מס'  9.1.8להלן) – נספח ד'
 .2.5.6נוסח הודעה על זכייה – נספח ה'
 .2.5.7תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח ו'
 .2.5.8תצהיר שכר מינימום – נספח ז'
 .2.5.9תצהיר העסקת עובדים זרים – נספח ח'
חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
4

מכרז פומבי מס'  2020/1למתן שירותי הסעות לתלמידים
 .2.5.10תנאים כלליים להתקשרות עם קבלן" – נספח ט'
 .2.5.11נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) – נספח י'
 .2.5.12אישור עריכת בטוחים – נספח יא'
 .2.5.13התחייבות לסודיות – נספח יב'
" .2.6ספק" " /זוכה"" /קבלן" – מציע שקיבל הודעה על זכייה במכרז ,או בחלקו.
" .2.7החוזה" או "ההתקשרות" – החוזה שנכרת בין הספק לבין המזמין ,בהתאם למסמכי המכרז.
" .2.8הזמנה" או "ההזמנה"  -מסמך ההזמנה ,שיוציא המזמין לספק ,אם וככל שיוציא על פי שיקול
דעתו.
" .2.9איש הקשר"-
• גב' מיה הראל טל' 04-8590115
דוא"לmayah@gordon.ac.il :
איש הקשר הנו הגורם היחיד עמו יהיו המעוניינים להשתתף במכרז ו/או המציעים בקשר
בעניינים הנוגעים להליך המכרז ממועד פרסומו ועד לכניסת החוזה לתוקף .איש הקשר הנו
הגורם היחיד המוסמך מטעם המזמין ליתן ,בכתב ,ואך ורק בכתב ,פרטים ו/או נתונים
בקשר עם הליך המכרז.
פקס 04-8334034 :

" .2.10ערובה להבטחת ההצעה"  -בהליך זה נדרש המציע לצרף ערובה בדמות שיק בנקאי (שימו
לב :אין להגיש ערבות בנקאית ,רק שיק בנקאי) ,בהתאם להוראות סעיף  10להלן.
 .3סיור קבלנים/מציעים/ספקים– בכוונת המכללה לערוך סיור ספקים ,במועד הנקוב בטבלת המועדים
שלעיל ,בקמפוס המכללה ,במכללת גורדון ,טשרניחובסקי  ,73חיפה.
השתתפות בסיור ספקים הנה בבחינת תנאי סף .הצעתו של מציע שלא השתתף בסיור ספקים לא
תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל .אין מניעה כי נציגים שונים של המציע ישתתפו בחלקים שונים
של הסיור ,ובלבד שנציג של המציע יהיה נוכח בכל משך הסיור (החלפת נציגים תעשה תוך יידוע עורך
המכרז במועד הסיור) .המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע מועד סיור ספקים נוסף
בהתאם לצורך.
למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט ,נתון ,הבהרה שיימסרו בעל פה ,לרבות ,אך לא רק,
במסגרת סיור הספקים ,כדי לשנות את תנאי המכרז ,אלא אך אם ניתנו כמפורט בסעיף  4להלן.
 .4עדכונים ,שינויים ,שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה-
 .4.1שאלות הבהרה יש להפנות לאיש הקשר ,ולא לכל גורם אחר אצל עורך המכרז וזאת עד למועד
הנקוב בטבלת המועדים.
 .4.2שאלות הבהרה יופנו בכתב ,באמצעות הדוא"ל המפורט בסעיף  2.9לעיל .באחריות המציע לוודא
קבלת אישור על קבלת שאלות ההבהרה אצל איש הקשר.
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 .4.3בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את שם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים ,לרבות שם
מלא ,שם התאגיד ,טלפון ,פקס וכתובת דוא"ל .לגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז אליו
היא מתייחסת.
 .4.4תשובות עורך המכרז לשאלות שהוגשו ושמצא לנכון להשיב עליהן (להלן – "תשובות") וכן
הבהרות ,עדכונים ,תיקונים ושינויים במכרז (להלן – "עדכונים") ,יפורסמו באתר האינטרנט
(המכרזים) של המזמין בכתובת/ http://www.gordon.ac.il:מכרזים
ויהוו חלק ממסמכי המכרז אותם יש להגיש ,כשהם חתומים ,ביחד עם כל מסמכי המכרז
הנוספים שנדרש להגיש .המזמין יהיה רשאי לפרסם את העדכונים ו/או התשובות ,בסבב אחד
או במספר סבבים ,הכל על פי שיקול דעתו.
באחריות המציעים הפוטנציאליים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט ולהתעדכן בדבר
התשובות והעדכונים.
 .4.5למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט ,נתון ,הבהרה שיימסרו בע"פ ו/או בטלפון,
כדי לשנות את תנאי המכרז ואלו לא יחייבו את המכללה.
 .4.6המען והמועד להגשת ההצעות –
על המציעים להגיש את הצעותיהם לתיבת המכרזים המצויה במשרדי ההנהלה חדר  406בימים
א' – ה' ,למעט ערבי חג ,משעה  9:00ועד השעה  .15:00את ההצעות יש לשלשל לתיבת מכרזים
לא יאוחר מהמועד הנקוב האחרון להגשת הצעות הנקוב בטבלת המועדים .הצעות שלא תהיינה
בתיבת המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה ,הנקובים לעיל ,לא תובאנה לדיון בפני
ועדת המכרזים ולא תישקלנה .יש לשים לב להוראות המופיעות על תיבת המכרזים עצמה.
 .4.7דחיית המועד להגשת הצעות – עורך המכרז יהיה רשאי לדחות את המועד שנקבע להגשת
הצעות ,ובלבד שפרסם הודעה על כך באתר המכללה.
 .4.8אופן הגשת ההצעה –
 .4.8.1ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה סגורה בלבד ,ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי
חיצוני אחר ,מלבד שם המכרז ומספרו .לתשומת לב המציעים – בתיבת המכרזים עשויות
להימצא מעטפות של מכרזים נוספים ,לפיכך אי רישום שם המכרז המלא על גבי המעטפה
עלול להביא לאי הצגתה לפני ועדת המכרזים ולאי שקילתה.
 .4.8.2המכרז הינו מכרז דו-שלבי ,ויש לכלול במעטפה הגדולה שתי מעטפות – אחת לכל שלב:
במעטפה האחת יהיו כל מסמכי המכרז למעט הצעת המחיר (נספח ג' – הצעה
כספית)  :עותק מודפס ,שלם ומלא של כל חוברת המכרז על כל נספחיה ומסמכיה,
לרבות תדפיסי תשובות ותדפיסי עדכונים כפי שיפורסמו באתר האינטרנט ,וכל מסמך
אחר שעל פי מסמכי המכרז על המציע להגיש .על גבי המעטפה יש לציין את שם
המכרז ומספרו ובנוסף יצוין" :מסמכי המכרז ,לא כולל הצעת מחיר" .אין לכלול
במעטפה זו כל התייחסות למחיר.
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במעטפה השניה יש להכניס רק את הצעת המחיר (נספח ג' – הצעה כספית) בה יש להציע
מחיר לביצוע ההסעות בהתאם למסמכי הליך זה .על גבי המעטפה יש לציין את שם
המכרז ומספרו ובנוסף יצוין" :הצעת מחיר" .מעטפה שנייה זו תיפתח רק לאחר השלמת
בדיקת ההצעות בשלב הראשון.
 .4.8.3המציע חייב להגיש את הצעתו לגבי כל הסעיפים המבוקשים ,אלא אם נקבע במפורש
אחרת במסמכי המכרז.
 .4.8.4על המציע למלא את מסמך ההצעה בכתב ברור או בהדפסה .מחיקות ,שינויים או תוספות
עשויים להביא לפסילת ההצעה.
המציע יודיע לעורך המכרז בכתב על כל סתירה ,אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו,
אם יתגלו על ידו במסמכי המכרז וזאת עד למועד האחרון להצגת שאלות הבהרה,
שאם לא כן יהיה מושתק ומנוע מהעלאת כל טענה בקשר למסמכי המכרז.
 .4.8.5ועדת המכרזים של עורך המכרז רשאית לפסול הצעה שלא תוגש במבנה הנ"ל ו/או הצעה
שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים.
 .5איסור הסתייגויות והוספות
 .5.1אין להגיש כל הסתייגויות ,התניות ,הוספות או שינויים לתנאים או לדרישות ,הכלולים במסמכי
המכרז.
עורך המכרז יהיה רשאי לפסול כל הצעה ,הכוללת הסתייגויות ,תוספות או שינויים לתנאים
או לדרישות ,הכלולים במסמכי המכרז ,או לחילופין ,לראות בהצעה כאילו לא נכללו בה
ההסתייגות ההסתייגויות ,התוספות או השינויים ונוסח המכרז הוא שיחייב את המציע.
עורך המכרז יהיה רשאי לפסול כל הצעה הלוקה בחסר או באי בהירות או דו משמעות או
כל הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 .6הגשת הצעה ע"י מציע יחיד  -כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי
הסף בעצמו.
 .7תחולת מחיר  -המחיר המוצע על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת המלאה והסופית
בגין כל הנדרש במסמכי המכרז ,לרבות ,אך לא רק :העבודה ו/או השירותים וכן כל שכר עבודה ו/או
סוציאליות ו/או פיקוח ו/או ציוד ו/או אמצעים ו/או הובלה ו/או ביטוח ו/או האחריות ו/או אביזרי
בטיחות ,ביגוד ,מלאי ,הסעות ,וכן כל המיסים ,המכסים ,האגרות וההיטלים ,הישירים והעקיפים אשר
בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז ובמהלך ביצוע השירותים על-פי מכרז זה ,ובנוסף
חומרים ,חומרי עזר וכל הוצאה אחרת ישירה או עקיפה הקשורה לאספקת השירותים ובנוסף כל מס,
אגרה ,היטל או תשלום אשר יחולו על הספק ,על פי דין אף אם הוטלו במועד מאוחר למועד עריכת
המכרז ו/או ההתקשרות מכוחו והכל אלא אם צוין במפורש ובכתב אחרת.
 .8ביטול המכרז
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 .8.1בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי עורך המכרז לבטל את הליך המכרז עפ"י דין ,עורך המכרז שומר
לעצמו את הזכות לבטל את הליך הרכישה ,כאשר:
 .8.1.1רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
 .8.1.2עורך המכרז מצא שהתקיים פגם בהליך המכרז ,במסמכיו ,בניהולו ,או בבחירת
ההצעה הזוכה.
 .8.1.3התברר לעורך המכרז ,לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר
פתיחת ההצעות ,שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים ,או שהושמטו
נתונים  /דרישות מהותיים מהמפרט או ממסמכי המכרז ,או שאלה בוססו על נתונים
שגויים ,או בלתי שלמים.
 .8.1.4חל שינוי בנסיבות ,או השתנו צרכי עורך המכרז ,באופן המצדיק ,לדעת עורך המכרז ,את
ביטול המכרז.
 .8.1.5יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו הצעות או מחירים ,או פעלו באופן
המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז.
 .8.1.6עורך המכרז מבקש לבטל את המכרז כדי להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי
באוצר ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.
 .8.2מובהר כי בנסיבות המפורטות לעיל ,עורך המכרז יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו
בקשר לביטול המכרז ,לרבות ,אך לא רק ,בגין ההוצאות שהוציא המתעניין ו/או המציע לצורך
הכנת הצעתו ו/או הגשתה ו/או אובדן רווחים עתידיים ו/או צפויים.
 .9תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז – "תנאי סף"
 .9.1ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המצטברים הבאים ,שבהם על המציע לעמוד בעצמו במועד
הגשת ההצעות ,אלא אם מצוין אחרת.
 .9.1.1המציע הינו אדם או תאגיד רשום כדין בישראל.
על מציע שהוא תאגיד להיות רשום במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף
להצעתו תעודת התאגדות ,וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר זהותם של מורשי החתימה בשם
התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
 .9.1.2בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו:1976-
 .9.1.2.1אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו ,המעיד כי המציע מנהל
את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]
וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו( 1975-להלן" :חוק המע"מ") ,או שהוא פטור מלנהלם
וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל
עליהן מס לפי חוק המע"מ.
 .9.1.2.2תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,בנוסח המצורף כנספח ו'
למסמכי המכרז.
חתימה  +חותמת_________________:
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 .9.1.3המציע רשום כדין כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרים ושירותים (הסעת
סיור ,הסעת מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה.1985-
יש לצרף רשיון בר-תוקף.
 .9.1.4המציע מחזיק ברשיון בר תוקף ,על שמו ,מאת המפקח על התעבורה ,שהנו מורשה להסיע
בשכר על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות.
יש לצרף להצעה צילום מרישיונות הרכב המיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב רשומים
כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכר ,וכל רשיון אחר הנדרש על-פי דין.
 .9.1.5למציע רשיון עסק תקף להסעת נוסעים ,עפ"י צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),
התשמ"ה 1995-או כל צו/תקנה שקדמו לו או כפי שיעודכנו מעת לעת ,או לכל פריט רלוונטי
אחר לצורך ביצוע השירותים וזאת בהתאם להוראות הדין.
 .9.1.6בבעלות המציע (על שמו) לפחות  10אוטובוסים ו/או מיניבוסים ו/או מידיבוסים ,ובלבד
שבבעלותו ועל שמו  5אוטובוסים לפחות (ואילו יתר ה 5-הנוספים יכולים להיות מיניבוסים
ו/או מידיבוסים) (להלן ביחד" :כלי הרכב").
מצבת כלי הרכב תעמוד בתנאים המצטברים להלן:
 .9.1.6.1לכל אחד מכלי הרכב פוליסת ביטוח ורשיון רכב בתוקף והם עונים לדרישות הרישוי
ולהוראות כל דין.
על המציעים לצרף להצעתם העתקים צילומיים של רשיונות רכבים תקפים להוכחת
האמור בסעיף זה.
 .9.1.6.2גילם של כל אחד מכלי הרכב של המציע אינו עולה על ( 4ארבע) שנים .גילו של כל כלי
רכב נמדד לפי תאריך העלייה לכביש ,כנקוב ברשיון.
 .9.1.6.3בשנתיים האחרונות ,אף לא אחד מכלי הרכב הורד מהכביש על-ידי משרד התחבורה
ו/או משטרת ישראל בשל כשל טכני.
 .9.1.6.4המציע מעסיק לפחות  3נהגים בעלי רשיונות תקפים להסעת ילדים כנדרש בתקנות
התעבורה ו/או בהתאם להוראות כל דין ובעלי ניסיון של ( 3שלוש) שנים לפחות כנהגי
אוטובוס/מידיבוס/מיניבוס ואשר רשיונם לא נפסל בשנתיים האחרונות.
 .9.1.7המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם משרד
התחבורה בהתאם לדרישות הדין.
על המציע לצרף הסמכת משרד התחבורה לקצין הבטיחות המוצע.
 .9.1.8המציע הוא בעל נסיון במהלך השנים  2016-2018בתחום הסעות ילדים ,והוא נתן במהלך
תקופה זו ,לפחות לשלושה גורמים ,שירותי הסעת ילדים מתחת לגיל  ,18בהיקף שלא יפחת
מ ₪ 100,000-לא כולל מע"מ (לכל אחד מהם).
כל מציע יגיש שלושה מכתבי המלצה בנוסח המפורט בנספח "ד" ,מכל אחד מן הגורמים
להם נתן שירותים כאמור בסעיף זה .המכתבים יהיו חתומים על ידי גורם מוסמך מטעם
חתימה  +חותמת_________________:
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הממליץ ויפורטו בהם פרטי ההתקשרות של חותמי המסמך ,שאליו יהיה רשאי המזמין
לפנות כדי לברר את נכונות פרטי ההמלצה ו/או את טיבה .המזמין רשאי ,אך לא חייב
לפנות לממליץ כאמור .המזמין יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו ,שלא להתחשב במכתב
המלצה כאמור אם התברר לו בשיחה טלפונית ,כי קיים פער בין האמור במכתב ההמלצה
לבין עמדת הממליץ ביחס למציע.
 .9.1.9למציע מחזור כספי בכל אחת מהשנים  ,2018 ,2017 ,2016של  ₪ 200,000לא כולל מע"מ,
לפחות בגין שירותי הסעות.
 .9.1.10המציע אינו נמצע בהליכי פירוק ו/או ו/או הקפאת הליכים ו/או פשיטת רגל.
 .9.1.11המציע השתתף בסיור הקבלנים כמפורט בסעיף  3לעיל.
 .9.2כל תנאי מוקדם נוסף שנקבע במסמכי המכרז  ,אף אם לא צוין בסעיף זה .
 .9.3במועד הגשת הצעתו ,ביחד עם הצעתו ,המציע ימציא אישורים ומסמכים תקפים (העתקים)
המעידים כי המציע עומד בתנאים המוקדמים כאמור לעיל.
 .9.4עורך המכרז יהיה רשאי ,אך לא חייב  ,על פי שיקול דעתו ,לאפשר למציע ,אשר לא הציג עם
הצעתו מסמך ,אישור ,היתר ,רישיון או כל מסמך אחר ,המהווה תנאי מוקדם ,להשלים את
המצאתו לעורך המכרז תוך פרק זמן קצוב ,שייקבע ע"י עורך המכרז.
 .10ערבות לקיום ההצעה
 .10.1על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי לפקודת המכללה האקדמית לחינוך גורדון (שימו לב :אין
להגיש ערבות בנקאית ,רק שיק בנקאי) ,בגובה של  ( ₪ 5,000במילים :חמשת אלפים שקלים
חדשים) (,להלן" -ערבות הצעה").
 .10.1.1השיק הבנקאי ,יהיה משוך ע"י בנק מסחרי בישראל ,לפקודת גורדון המכללה
האקדמית לחינוך על הסכום הנקוב בס'  10.1לעיל .ע"ג השיק לא יצוינו הגבלות כגון,
"לביטחון בלבד" .השיק יכול להיות שיק משורטט {"קרוס"} ו/או שיק שסחירותו
הוגבלה – "למוטב בלבד" .זמן הפירעון שיצוין על גבי השיק יהיה לכל המאוחר המועד
האחרון להגשת ההצעות .מבלי לגרוע מהאמור בס"ק זה ,יהיה רשאי המזמין ,על פי
שיקול דעתו ,במקרה של מסירת שיק כאמור ,לאפשר למציע לתקן פגם שנפל ברישום
פרטי השיק (להלן – "ערבות ההצעה").
 .10.2על פי כל דין יהיה רשאי המזמין לחלט או להציג לפירעון את ערבות ההצעה או לעשות בה כל
שימוש אחר ,לרבות בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו לפני מועד פקיעתה ,או התברר כי נתן
בהצעתו הצהרה בלתי נכונה ,או לא העביר הבהרות או השלמות שנדרשו ממנו או הפר את החוזה,
שנקשר בינו לבין המזמין עם מתן ההודעה על קבלת הצעתו ע"י המזמין ,לרבות הפרה שנובעת
מאי המצאת ערבות ביצוע ו/או מסמכים אחרים (להלן" :ההפרה") .מוסכם בזה בין המציע לבין
המזמין שהסכום הנקוב בערבות מהווה פיצוי ראוי ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק ,שנקבע ביחס
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סביר לנזק ,שנצפה כנזק העלול להיגרם למזמין ,כתוצאה מסתברת של ההפרה ,וזאת מבלי לגרוע
מזכותו של המזמין לתבוע כל סכום פיצוי אחר ו/או נוסף מן המציע בגין הפרתו.
 .10.3המזמין יחזיר את ערבות ההצעה למציע ,שהצעתו לא נתקבלה .הערבות תוחזר למציע שהצעתו
התקבלה ,עם המצאת כל המסמכים האישורים ,הערבויות והחתימות אשר על מציע שהצעתו
נבחרה להמציא.
 .11תוקף ההצעה – הצעת המציע תהיה בתוקף  ,ותחייב את המציע ,לתקופה כאמור בטבלת המועדים
בסעיף  1לעיל ,אף אם במהלך תקופה זו הודיע עורך המכרז למציע ו/או מציעים אחרים על בחירת
הצעותיהם ואף אם נכרת בין עורך המכרז לבין מציעים אחרים חוזה.
 .12הסכמה לתנאים ולתניות  -הגשת הצעה ע"י מציע ,תהווה ,לכל עניין ודבר ,הסכמה מצד המציע לכל
ההוראות ,התנאים והתניות ,המופיעים במסמך זה ובכל מסמך אחר ,המהווה חלק ממסמכי המכרז.
 .13בדיקת ההצעות והמציעים – עורך המכרז יהיה רשאי לבקר בכל משרד ,מפעל ,מתקן או אתר ,המוחזק
או מופעל ע"י המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים המוצעים ,הן
מהממליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם אחר ,וזאת אף באופן חלקי ו/או רנדומלי .עורך המכרז
יהיה רשאי לפסול כל הצעה ,אם סבר שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא מסר
מידע כנדרש.
 .14פסילת הצעות בלתי סבירות – עורך המכרז יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,שלא לקבל כל
הצעה ,אשר המחיר הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר באופן חריג לדעתו או שאינו
מבוסס על אדנים כלכליים מוצקים ,לרבות מקום בו לא נערך אומדן.
 .15פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם –
 .15.1עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעתו של מציע אשר במהלך חמש השנים שקדמו
למועד פרסום המכרז ,או חלק מהן ,עמד בקשרים חוזיים עם עורך המכרז ,מקום בו סבור עורך
המכרז ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ובהסתמך על ניסיונו עם המציע ,כי אין הוא מעוניין להתקשר
עם המציע בחוזה להספקת השירותים נשוא המכרז.
 .15.2כן שומר המזמין על זכותו  ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות הצעה של מציע ו/או
לפסול על הסף מוצר מוצע ,בנסיבות שלמזמין היה עם המותג אליו משוייך המוצר המוצע ,ניסיון
שלילי ו/או כושל במהלך חמש השנים האחרונות ,לרבות בנסיבות של תקלות חוזרות ונשנות עם
מוצרי המותג ו/או בנסיבות של תקלות חמורות שאירעו במוצרי המותג.
 .16קבלת הצעה או חלקה– עורך המכרז יהיה רשאי לקבל הצעה לגבי כל הסעיפים המבוקשים ,לגבי חלקם
או לגבי חלק מסעיף בלבד ,הכל על פי שיקול דעתו.
 .17בקשת הבהרות  -עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים ,כולם או חלקם ,לצורך קבלת
הבהרות ו/או השלמות בקשר להצעתם ,בכפוף להוראות כל דין.
 .18זכייה ע"י יותר ממציע אחד – עורך המכרז יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו ,להעניק את הזכייה
בהתקשרות ליותר ממציע אחד ולחלק את ההזמנה בין מספר זוכים ,הכל על פי שיקול דעתו.
חתימה  +חותמת_________________:
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 .19בחירת ההצעה הזוכה  -עמידה בתנאי סף וקביעת ניקוד
 .19.1בשלב הראשון יפתחו אך ורק המעטפות הראשונות ,שאינן כוללות את הצעת המחיר.
 .19.2ראשית תבדוק ועדת המכרזים את ההצעות ותבחן האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות
במכרז.
 .19.3שלב שני  :קביעת ציון המחיר  -יפתחו מעטפות הצעות המחיר של המציעים אשר עברו את
השלב הראשון ועמדו בתנאי הסף.
 .19.3.1לצרכי השוואת מחירי ההצעות יחושב המחיר המשוקלל של כל הצעה ,בהתאם לשלבים
הבאים:
 .19.3.1.1ייערך ממוצע בין ההצעות הכספיות לכל סוגי כלי רכב בכל פריט ,וייקבע מחיר ממוצע
לכל פריט (לדוגמה ,סעיף  1.1בנספח ג' הוא פריט בפני עצמו ,סעיף  1.2הוא פריט בפני
עצמו וכן הלאה);
 .19.3.1.2ייערך ממוצע מחיר לכל סוג הסעות ,באופן שייערך מחיר ממוצע להסעות למכללה
וממנה (סעיפים  1.1-1.4בנספח הצעת המחיר) ,וממוצע למחירי הטיולים (סעיפים
 2.1-2.9בנספח הצעת המחיר)
 .19.3.1.3יחושב מחיר משוקלל ,כך שממוצע מחירי ההסעות למכללה וממנה (ס' 1.1-1.4
בנספח הצעת המחיר) יהווה  80%מן ההצעה ,וממוצע מחירי הטיולים (ס' 2.1-2.9
בנספח הצעת המחיר) יהווה  20%מן ההצעה (להלן :הצעת המחיר המשוקללת).
 .19.3.2ההצעה המשוקללת הזולה ביותר תהא ההצעה הזוכה.
 .19.4על -אף האמור לעיל יהיה רשאי עורך המכרז ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,שלא לבחור בהצעה
שקיבלה את הציון הגבוה ביותר אלא בהצעה אחרת .כן רשאי עורך המכרז שלא לבחור באף
הצעה ,ולקבל כל החלטה אחרת המותרת לו בהתאם למסמכי המכרז ועל-פי כל דין.
 .19.5בכפוף להוראה בעניין "עסק בשליטת אישה"  ,אם שתיים (או יותר) מבין ההצעות יקבלו ציון
משקולל זהה שהוא הציון המיטבי ,רשאי עורך המכרז לפנות למציעים בעלי הציון המיטבי
ולבקשם להגיש הצעת מחיר מעודכנת ( )F&Bבעל ההצעה המיטבית לאחר הליך הגשת הצעת
המחיר המעודכנת יוכרז כזוכה במכרז .מציע אשר לא יגיש הצעה מעודכנת כאמור לעיל ,תיחשב
הצעתו המקורית למכרז כהצעתו המעודכנת .אם אף לאחר הליך הגשת הצעות מחיר מעודכנות
תיוותרנה שתיים (או יותר) מבין ההצעות בעלות הציון המשוקלל המיטבי שהן זהות ,תיבחר
ההצעה הזוכה על דרך של עריכת הגרלה.
 .20הודעת זכייה ותקפותה – מציע שהצעתו נבחרה על ידי ועדת המכרזים של עורך המכרז כהצעה הזוכה,
יקבל על כך הודעה בכתב מעורך המכרז ,בנוסח נספח ה' .בכפוף לזכותו של עורך המכרז לפסול את
המכרז או את הודעת הזכייה ,כמפורט לעיל ,מתן ההודעה כאמור ,יצור יחסים חוזיים בין עורך המכרז
לבין המציע ,לו נמסרה ההודעה ,שתנאיהם כלולים במסמכי המכרז לרבות הצעת הספק וכן כל שיפור
חתימה  +חותמת_________________:
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שהכניס בה הספק במהלך המשא ומתן שנוהל עם עורך המכרז ,אם וככל שנוהל  -את החוזה בין
הצדדים .תקפותם המשפטית של יחסים חוזיים אלו תהיה בלתי תלויה ובלתי מותנית בהוצאת הזמנה
ו/או בחתימה על חוזה בין הצדדים ,אלא אם צוין מפורשות אחרת.
הודעה על מועד תחילת ההתקשרות תימסר למציע הזוכה – הספק/הקבלן ע"י עורך המכרז.
 .21חתימת הזמנה או חוזה
 .21.1לאחר מתן הודעת הזכייה על ידי עורך המכרז ,יהיה רשאי ,אך לא חייב ,עורך המכרז להוציא
הזמנה ,כהגדרתה בסעיף  2.8לעיל.
 .22ביטול זכייה או הודעת זכייה  -עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת
הזכייה ,כאשר:
 .22.1הקבלן לא המציא לעורך המכרז מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת ,על פי
מסמכי הליך הרכישה ,בעקבות הודעת הזכייה.
 .22.2עורך המכרז קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה ,אשר היה משפיע על החלטתו ,אילו היה בידו
לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות ו/או התברר לעורך המכרז כי הקבלן הסתיר ו/או
לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על החלטתו.
 .22.3קיים ספק סביר ,אם הקבלן יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף המחויבים ,עפ"י
לוחות הזמנים שנדרשו.
מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה ,לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,אף אם נגרם לו נזק
ו/או הפסד.
 .23במקרה של ביטול זכייה שומר לעצמו המזמין את הזכות להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה שנייה
או לבטל את המכרז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי המכרז ועל פי כל דין בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי.
 .24עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה
 .24.1עיון במסמכי המכרז ייעשה בהתאם להוראות כל דין.
 .24.2מתן זכות העיון יהיה מותנה בתשלום סך .₪ 250
 .24.3במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום שמהווה 'סוד
מסחרי' ו/או סוד מקצועי ו/או מכל טעם אחר  ,עליו לציין זאת במסמך שיצרף להצעתו ובמקרה
כזה הוא לא יהא זכאי לעיין באותם חלקים בהצעות אחרות .יובהר ,כי הצהרה זו אינה מחייבת
את עורך המכרז.
 .25שונות
המציע מצהיר ומאשר כי כל הפרטים ,הנתונים ,המסמכים ,המפרטים ,התוכניות ,הידע והנתונים
שנמסרו ו/או ימסרו לו לצורך מכרז זה (להלן – "הנתונים") ,הינם רכושו של עורך המכרז ונמסרו
לו לצורך הגשת הצעתו במכרז זה בלבד .ידוע למציע ,כי חל עליו איסור לעשות כל שימוש בנתונים

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
13

מכרז פומבי מס'  2020/1למתן שירותי הסעות לתלמידים
לכל מטרה אחרת ו/או נוספת וכי חל עליו איסור מוחלט להעביר ,למסור ,לשתף ,לתת ,להעניק,
למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים.
 .26פרשנות  -המילים "עורך המכרז רשאי" במסמכי המכרז יפורשו כמתן רשות לעורך המכרז לפעול על
פי שקול דעתו הבלעדי ,ובשום מקרה לא יפורשו כמטילים חובה כלשהי עליו.
 .27בהגישו הצעתו ,נותן המציע הסכמתו המפורשת לאמור בסעיף זה וכן לאמור בהוראות מסמכי המכרז.
 .28לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה ,ולהם בלבד ,הסמכות הבלעדית והייחודית לדון
בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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 נספח א'  -מפרט השירותיםא .כללי
להלן שירותי ההסעה הנדרשים במסגרת ההסכם.
מובהר בזה כי המזמין רשאי להזמין מן הקבלן את השירותים שבמפרט זה ,כולם או
חלקם ,על-פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי ,המזמין אינו מחויב להזמין את השירותים
ו/או חלקם ,בהיקף מסוים ו/או בכלל .לקבלן לא תהיה כל טענה ביחס להזמנת חלק מן
השירותים ו/או לאי-הזמנת שירותים כלל.

א( .)1הסעות חוגים
▪ הסעות למכללת גורדון
 .1הסעות בשעות הצהריים:
 1.1הסעה בתוך חיפה (מסלול א'-הלוך ,אופציונלי)
שעות ההסעה14:00-15:00 :
ההסעה תצא מתחנה שתקבע בחיפה בשעה  14:00תאסוף תלמידים ב 10 -עד  17תחנות והגעה בשעה
 15:00למכללת גורדון .
ההסעה תופעל פעם בשבוע ביום א' כל השנה למעט בחודשים יולי עד ספטמבר בהם הקמפוס סגור
(מועדים אלה נתונים לשינוי).
 1.2הסעה קריות -חיפה (מסלול ב'-הלוך ,אופציונלי)
שעות ההסעה 14:00-15:00
ההסעה תצא מתחנה שתקבע בקריות בשעה  14:00אסוף תלמידים ב 10 -עד  17תחנות והגעה בשעה
 15:00למכללת גורדון  .ייתכנו תחנות גם בחיפה.
ההסעה תופעל פעם בשבוע ביום א' כל השנה למעט בחודשים יולי עד ספטמבר בהם הקמפוס סגור
(מועדים אלה נתונים לשינוי).
 .2הסעה בשעות אחה"צ
 2.1הסעה בתוך חיפה (מסלול א'-חזור ,אופציונלי)
שעות ההסעה 19:30--18:00
ההסעה תצא מהמכללה בשעה  ,18:00פיזור תלמידים ב 8-עד  17תחנות וסיום משוער בשעה .19:30
ההסעה תופעל פעם בשבוע ביום א' כל השנה למעט בחודשים יולי עד ספטמבר בהם הקמפוס סגור
(מועדים אלה נתונים לשינוי).
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 2.2הסעה קריות -חיפה (מסלול ב'-חזור ,אופציונלי)
שעות ההסעה 18:00-19:30
ההסעה תצא מהמכללה בשעה  ,18:00פיזור תלמידים ב 8-עד  17תחנות וסיום משוער בשעה .19:30
ייתכנו תחנות גם בחיפה.
ההסעה תופעל פעם בשבוע ביום א' כל השנה למעט בחודשים יולי עד ספטמבר בהם הקמפוס סגור
(מועדים אלה נתונים לשינוי).
הערות:
מסלולי ההסעה משתנים מדי שנה בהתאם לביקוש.
מדובר על כ  3-4מסלולי הלוך בחיפה וכ  2-3מסלולי חזור בחיפה ובנוסף מסלול הלוך חזור לקריות.
נדרשים נהגים בעלי ידע וניסיון בעבודה עם תלמידים צעירים.
על הנהגים להכיר היטב את המסלולים.
חברת ההסעות תסייע בתכנון ובניית מסלולי ההסעה בהתאם לצרכים.
נדרשים רכבים מתאימים להסעת  25 ,20 ,15 ,10ילדים.

מסלול הסעה לדוגמא
הסעה בתוך חיפה (מסלול א)
המסלול להלן אינו מחייב את המזמין ומוצג לנוחות בלבד ולהבהרת כוונה כללית

מסלול מס'  2הלוך סמסטר א –  23ילדים
שם

טלפון

הערות

תחנה

שעה

חט' כרמלי  40חיפה

13:45

הלוך בלבד

ביה"ס יזרעאליה
רחוב צ'רביאנסקי

13:55

הלוך ושוב

ביה"ס תל-חי –
רח' הגליל 107

14:00

הלוך חזור

ביה"ס הפתוח
כצנלסון 48

14:05

ביה"ס פיכמן
פיכמן 13

14:15

הלוך חזור
הלוך בלבד
הלוך בלבד
הלוך בלבד
הלוך בלבד
הלוך בלבד
חתימה  +חותמת_________________:
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ביה"ס אלון
יגאל אלון 8

הלוך בלבד

14:20

הלוך ושוב

הסעות טיולים
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ,בשנת הלימודים תשע"ט_התקיימו כ 15-טיולים בשנה (בין 6
ל 14-שעות כל טיול) .מובהר כי המזמין אינו מתחייב להזמין את אותה כמות טיולים במהלך
תקופת ההסכם ו/או בכלל ,וכי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום או פיצוי כלשהו בגין אי-הזמנת
טיולים ו/או הזמנת טיולים בהיקף מסוים ו/או מקבלן אחר עימו יכול ויתקשר המזמין.

אזורי פעילות ורשויות מקומיות בכל אזור
שירותי ההסעה ייתכן ויכללו הסעות לכל חלקי הארץ בחלוקה לאזורי הפעילות הבאים:

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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מפת אזורי פעילות ורשויות מקומיות בכל אזור

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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איזור מס - 1 .גליל מזרחי ורמת הגולן
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

סוג רשות
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית

שם רשות
בית שאן
טבריה
צפת
קרית שמונה
בוקעאתא
גוש חלב (ג'יש)
חצור הגלילית
טובא  -זנגרייה
יבנאל
יסוד המעלה
כפר כמא
כפר תבור
מג'דל שמס
מגדל
מטולה
מסעדה
מראר
עין קיניה
קצרין
ראש פינה
רג'ר
אל בטוף
גולן
הגליל העליון
הגליל התחתון
מבואות החרמון
מרום הגליל
עמק הירדן
עמק המעיינות

אזור מס - 2 .גליל מערבי ואזור נצרת-עפולה

#
1
2
3

סוג רשות
עירייה
עירייה
עירייה

שם רשות
טמרה
כרמיאל
מגדל העמק

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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מכרז פומבי מס'  2020/1למתן שירותי הסעות לתלמידים
#
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

סוג רשות
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
מועצה מקומית תעשייתית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית

שם רשות
מעלות – תרשיחא
נהריה
נצרת
נצרת עילית
סח'נין
עפולה
שפרעם
עכו
מגדל תפן
אבו סנאן
אכסאל
אעבלין
בועיינה  -נוג'ידאת
ביר אל מכסור
בית ג'ן
בסמת טבעון
בענה
ג'דיידה – מכר
ג'וליס
דבוריה
דיר אל אסד
דיר חנא
זרזיר
חורפיש
טורעאן
יאנוח  -ג'ת
יפיע
ירכא
כאבול
כאוכב אבו אל היג'א
כסרא – סמיע
כעביה  -טבאש  -חג'אג'רה
כפר ורדים
כפר יאסיף
כפר כנא
כפר מנדא
מג'ד אל כרום
מזרעה
מעיליא
משהד

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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מכרז פומבי מס'  2020/1למתן שירותי הסעות לתלמידים
#
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

סוג רשות
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית

שם רשות
נחף
סאג'ור
עילבון
עילוט
עין מאהל
עראבה
פסוטה
פקיעין (בוקייעה)
ראמה
ריינה
רמת ישי
שבלי  -אום אל רנם
שלומי
שעב
בוסתאן אל מרג'
הגלבוע
מטה אשר
מעלה יוסף
משגב
עמק יזרעאל

אזור מס - 3 .חיפה והכרמל
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

סוג רשות
עירייה
עירייה

שם רשות
אום אל פחם
אור עקיבא
באקה אל גרבייה (באקה אל
ררביה)
חדרה
חיפה
טירת כרמל
יקנעם עילית
נשר
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית ים
קרית מוצקין
בנימינה  -גבעת עדה
בסמ"ה
ג'סר א-זרקא
ג'ת

עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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מכרז פומבי מס'  2020/1למתן שירותי הסעות לתלמידים
#
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

סוג רשות
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית

שם רשות
דאלית אל כרמל
זכרון יעקב
חריש
כפר קרע
מעלה עירון
עוספייא
ערערה
פוריידיס
פרדס חנה – כרכור
קרית טבעון
רכסים
אלונה
זבולון
חוף הכרמל
מגידו
מנשה

אזור מס – 4 .שרון והשומרון

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

סוג רשות
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית

שם רשות
אלעד
אריאל (יו"ש)
הוד השרון
טייבה
טירה
כפר יונה
כפר סבא
כפר קאסם
נתניה
קלנסווה
ראש העין
רעננה
אבן יהודה
אורנית (יו"ש)
אליכין
אלפי מנשה (יו"ש)
אלקנה (יו"ש)
ג'לג'וליה

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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מכרז פומבי מס'  2020/1למתן שירותי הסעות לתלמידים
#
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

סוג רשות
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית

שם רשות
זמר
כוכב יאיר
כפר ברא
מעלה אפרים (יו"ש)
עמנואל (יו"ש)
פרדסיה
קדומים (יו"ש)
קדימה – צורן
קרני שומרון (יו"ש)
תל מונד
בקעת הירדן (יו"ש)
שומרון (יו"ש)
דרום השרון
חוף השרון
לב השרון
עמק חפר

אזור מס – 5 .גוש דן

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

סוג רשות
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית

שם רשות
אור יהודה
בני ברק
בת ים
גבעת שמואל
גבעתיים
הרצליה
חולון
יהוד – מונסון
פתח תקווה
קרית אונו
ראשון לציון
רמת גן
רמת השרון
תל אביב – יפו
אזור
גני תקווה
כפר שמריהו

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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מכרז פומבי מס'  2020/1למתן שירותי הסעות לתלמידים
#
18

סוג רשות
מועצה מקומית

שם רשות
סביון

איזור מס – 6 .השפלה ומישור החוף הדרומי

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

סוג רשות
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית

שם רשות
אשדוד
יבנה
לוד
מודיעין  -מכבים – רעות
נס ציונה
קרית גת
קרית מלאכי
רחובות
רמלה
באר יעקב
בית דגן
בני עי"ש
גדרה
גן יבנה
מזכרת בתיה
קרית עקרון
שהם
באר טוביה
ברנר
גדרות
גזר
גן רוה
חבל יבנה
חבל מודיעין
יואב
לכיש
נחל שורק
עמק לוד
שפיר

איזור מס – 7 .ירושלים ויהודה

#
1

סוג רשות
עירייה

שם רשות
בית שמש

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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מכרז פומבי מס'  2020/1למתן שירותי הסעות לתלמידים
#
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

סוג רשות
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית

שם רשות
ביתר עילית (יו"ש)
ירושלים
מודיעין עילית (יו"ש)
מעלה אדומים (יו"ש)
אבו גוש
אפרת (יו"ש)
בית אל (יו"ש)
בית אריה א.ת .מערב (יו"ש)
גבעת זאב (יו"ש)
הר אדר (יו"ש)
מבשרת ציון
קרית ארבע (יו"ש)
קרית יערים
גוש עציון (יו"ש)
הר חברון (יו"ש)
מגילות ים המלח (יו"ש)
מטה בנימין (יו"ש)
מטה יהודה

איזור מס – 8 .באר שבע וצפון הנגב

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

סוג רשות
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
עירייה
מועצה מקומית תעשייתית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית

שם רשות
אופקים
אשקלון
באר שבע
דימונה
נתיבות
ערד
רהט
שדרות
נאות חובב
חורה
כסייפה
להבים
לקיה
מיתר
עומר
ערערה בנגב
שגב שלום

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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מכרז פומבי מס'  2020/1למתן שירותי הסעות לתלמידים
#
18
19
20
21
22
23
24
25
26

סוג רשות
מועצה מקומית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית

שם רשות
תל שבע
אל קסום
אשכול
בני שמעון
חוף אשקלון
מרחבים
נווה מדבר
שדות נגב
שער הנגב

איזור מס – 9 .נגב דרומי וערבה אילת

#
1
2
3
4
5
6
7

סוג רשות
עירייה
מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית
מועצה אזורית

שם רשות
אילת
ירוחם
מצפה רמון
הערבה התיכונה
חבל אילות
רמת נגב
תמר

ב .אופן מתן השירותים
הקבלן מתחייב לספק שירותי הסעה למזמין במועדים ,ביעדים ובהיקפים המפורטים להלן:
 .1כללי
1.2
1.3
1.4

1.5

ההסעות תתבצענה באמצעות כלי הרכב בהגדרתם בהסכם בשום מקרה לא תבוצענה הסעות
כלשהן ,ברכב מסחרי בלתי אחוד (טנדרים).
גיל כלי הרכב לא יעלה על ארבע שנים,
כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה,
הוראות פקודת התעבורה (נוסח חדש) ותקנות התעבורה ,התשכ"א( 1961-להלן –תקנות
התעבורה) ,מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ולהסעת תלמידים לרבות ערכת מילוט,
מזגן ,פנסי סימון ואיתות ,חגורות בטיחות ושילוט ,תרמיל עזרה ראשונה ומערכת אוטומטית
לגילוי אש/עשן ,כמתחייב מהנחיות משרד התחבורה.
כלי רכב המיועדים להסעת אנשים עם מוגבלות יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני להסעת
נכים של אגף הרכב ,מחלקת התקינה במשרד התחבורה ,כמתחייב מהוראות החוק להסעה
בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות ,התשנ"ד –  ,1994כפי שיעודכנו ,מעת לעת ,ועל פי
הוראות כל חוק קיים או שיחוקק לעניין וכל זאת ללא תוספת תשלום כלשהי.

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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מכרז פומבי מס'  2020/1למתן שירותי הסעות לתלמידים
 1.6כלי הרכב המשמשים להסעת תלמידים ,יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל
הנוסעים ,במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים ,על פי הצורך ,כמתחייב מתקנות 83א' ו-
 364א' לתקנות התעבורה ,התשכ"א. 1961 -

 .2שירותי הסעה
 2.2הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאים:
 2.2.1הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.
 2.2.2לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין.
 2.2.3רישיון הנהג לא נפסל בשנתיים האחרונות.
2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

הקבלן מתחייב לבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות ,השתלמות נהלים ובטיחות לנהגים ,בה
יתודרכו הנהגים בנושאים האלה :סדרי ההסעה ,הנחיות בטיחות בהסעה ,התמודדות עם
קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה ,נקודות תורפה בטיחותיות בציר התנועה,
בעלי תפקידים בבית ספר וברשות המקומית המחויבים בדיווח על אירועים חריגים ,ניתוח
מקרים ותגובות בזמן ההסעות ,נהלי דיווח מחייבים ,ניתוח תאונות ולקחים מהן ,כללי
בטיחות בעליה ובירידה מהרכב ,התנהגות במצבי חירום ,בדיקות רכב בתום הנסיעה ,הבנת
המגבלות שיש לילדים בזמן הנסיעה וכדומה.
הקבלן מתחייב לדווח לנציג המכללה ,כפי שייקבע על ידי המכללה ,על כל תקלה או בעיה
המתעוררת בזמן ההסעה ,הקשורה בהתנהגות הילדים והנוסעים או בחציית כביש של ילד,
מייד לאחר שירד מרכב ההסעה .במידת הצורך לערוך הבדיקה של האירועים עם נציגים אלו
ובעלי התפקידים הרלוונטיים ,להפיק לקחים ולסכם דרכי פעולה לעתיד.
הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף ,בזמן ,עם רכב תקין ,נקי וכשיר לביצוע
ההסעות ,והכל על פי הוראות אחראי ההסעות.
הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ,ידאג
להפעיל רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה כדי שבכל מקרה תבוצענה
ההסעות במועדן ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.
הקבלן יהיה רשאי לבצע את ההסעות באשור מראש ובכתב של המכללה ,בכלי רכב השונים
במפרט ההסעות ומחירים ,ובלבד שכלי הרכב ,אשר ישמשו לביצוע ההסעות ,לא יפחתו
בטיבם ,נוחותם ובטיחותם מכלי הרכב המפורטים הנדרשים לביצוע השירותים .בכל מקרה
לא תשולם לקבלן כל תוספת על המחיר הקבוע במקרים של שינוי בכלי הרכב המשמשים
להסעות.
הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה ,כי
מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים ,כי כלי
הרכב השונים ,ציודם ,אביזריהם ,סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה
ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת ,לרבות התנאים בהם או ברישיונותיהם של
הרכבים.
הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצוידים במזגן תקין
בערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות
נוסעים ולהסעות תלמידים ,לרבות ערכת חילוץ ,גלגל חילוץ ,מגבה ,משולש אזהרה ,ערכת
כיבוי אש תקינים ,פנסי סימון ,ואיתות ,חגורות בטיחות ושילוט וארגזי עזרה ראשונה ,הכל
כמפורט בתקנות התעבורה ,כפי שתהיינה בתוקף ,מעת לעת.
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 2.10הקבלן מתחייב כי ידאג להפעלת את המזגן בשעות ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן
על-ידי המכללה או הנוסעים.
 2.11הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו ,על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות
נכים ,לרבות
על הסעת ילדים ותלמידים לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים
ההוראות המתחייבות מן התיקון לתקנה  84לתקנות התעבורה ,המחייב כל נהג המסיע 9
ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי ,ולקבל היתר
להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי ,כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת לרבות ההוראות
המתחייבות מתקנה  83לתקנות התעבורה "הסעת ילדים"
 2.12הקבלן מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני ,ו/או
במוניות ו/או באוטובוסים זעירים ציבוריים ו/או באוטובוסים ואך ורק ברכבים מהסוגים
המפורטים ,שגילם לא יעלה על ארבע שנים.
 2.13הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק כל תקופת תוקפו של חוזה זה,
קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנו התעבורה תשכ"א –  1961אשר
פרטיו האישיים יפורטו בנספח ב' קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי
מסמכי החוזה ,בין היתר ,יוודא כי רישיונות הנהיגה על הנהגים המועסקים על ידי הקבלן
הנם בתוקף ,כי הרכבים המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח
והרישיונות של כלי הרכב תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.
הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה
2.14
הדבר בתאום מראש ובכתב עם המכללה ,והקבלן יעביר למכללה את פרטיו האישיים של
קצין הבטיחות החדש.
 2.15הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה
ברכבים קודם להעלאת תלמידים לכלי הרכב ,וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר
חפצים חשודים ,ובסוף כל נסיעה לוודא ירידת כל הילדים מהרכב.
הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב ,בעת מתן שירותי ההסעות ,אנשים זרים
2.16
כלשהם ,וכן לתדרך את הנהגים לפעול גם הם כנדרש.
 2.17נציג המכללה יהא רשאי ,מבלי שיהא עליו לנמק זאת ,לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג
ו/או אחד העובדים והקבלן מתחייב למלא מידית אחר דרישות האחראי.

 .3שינויים
 3.2המכללה תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה ,כולם או חלקם ,לתקופה קצובה
ושתיקבע בהודעה ,וזאת בהודעה של  24שעות מראש.
 3.3ניתנה על ידי המכללה הודעת ביטול ,כאמור ,לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או פיצוי
כלשהו בגין שירותי ההסעות המבוטלת .ניתנה הודעה כאמור בהתרעה של פחות מ 24-שעות
תשולם לקבלן מחצית מסכום התשלום בגין ההסעה שבוטלה.
 3.4המכללה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה ,להורות לקבלן ,על שינויים במתן שירותי
ההסעות כדלקלמן:
 3.4.1שינויים במסלולי הנסיעה – מבחינת אורכם.
 3.4.2ביטול מסלולי נסיעה.
 3.4.3שילוב מסלולי נסיעה
 3.4.4תוספת מסלולי נסיעה
 3.4.5תוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר התלמידים
 3.4.6במקרה של תוספת כלי רכב ,המחיר עבור כלי רכב יהיה זהה למחיר בו זכה המסיע.
 3.4.7שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות ללא תוספת מחיר.
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 3.5במקרה של הוספת מסלולי נסיעה תימסר הודעה  96שעות מראש .התשלום עבור הוספת
מסלולי נסיעה יהיה בהתאם למפורט בסעיף  5לחוזה זה.
 .4כללי התנהגות נאותה
 4.2הקבלן וכל הנהגים המועסקים על-ידו מתחייבים לכללים הבאים:
הנהג יבצע נסיעה בלבוש הולם ומסודר.
הנהג יהא סובלני ואדיב כלפי הנוסעים.
הנהג יקפיד על שפת דיבור הולמת כלפי הנוסעים.
הנהג יגיע במועדים ובזמנים הקבועים לביצוע הנסיעה.
הרכב יהא נקי ותקין.
הנהיגה תהא זהירה ובטוחה.
הנהג יבצע עצירות בתחנות הקבועות בלבד.
חל איסור להפעלת מכשירי שמע ברכב בעת הנסיעה.
חל איסור על שימוש בטלפון נייד בעת הנסיעה.
חל איסור עישון ברכב
חל איסור לפתוח את דלתות הרכב תוך כדי נסיעה.
הנהג יוודא כי הנוסעים ישובים וחגורים במקומם במשך כל הנסיעה.
בתום הנסיעה הנהג יוודא כי לא נשארו חפצים או נוסעים ברכב.
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ג .התחייבות נהגים על כללי התנהגות נאותה (להחתמת הנהגים לאחר הזכיה ועובר
לתחילת מתן השירותים .לא נדרש להחתים את הנהגים במסגרת הגשת ההצעה)
אני הח"מ ,נהג ב
וכל התחייבויותיו של הקבלן
כללי ההתנהגות הבאים:

מאשר כי ידוע לי ואני מקבל על עצמי ,בנוסף לכל חובותיי על-פי כל דין
כלפי גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר) ,את

הנהג יבצע נסיעה בלבוש הולם ומסודר.
הנהג יהא סובלני ואדיב כלפי הנוסעים.
הנהג יקפיד על שפת דיבור הולמת כלפי הנוסעים.
הנהג יגיע במועדים ובזמנים הקבועים לביצוע הנסיעה.
הרכב יהא נקי ותקין.
הנהיגה תהא זהירה ובטוחה.
הנהג יבצע עצירות בתחנות הקבועות בלבד.
חל איסור להפעלת מכשירי שמע ברכב בעת הנסיעה.
חל איסור על שימוש בטלפון נייד בעת הנסיעה.
חל איסור עישון ברכב
חל איסור לפתוח את דלתות הרכב תוך כדי נסיעה.
הנהג יוודא כי הנוסעים ישובים וחגורים במקומם במשך כל הנסיעה.
בתום הנסיעה הנהג יוודא כי לא נשארו חפצים או נוסעים ברכב.
בנוסף ,אני מתחייב להישמע ולפעול בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך בנוגע לבטיחות
בהסעות תלמידים וזהירות בדרכים ,ולרבות ההוראות הבאות:
הוראת קבע מס'  0153הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים
 2.2.3קשר
א .כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו .
ב .בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות בתחומי הקו הירוק ורשויות "קו התפר" יהיו כל כלי
הרכב מצוידים במכשיר קשר למוקד ביטחוני – עמוד  25מתוך חוזר מנכ"ל תשע''ט 4/כ''ה בכסלו תשע''ט,
 03בדצמבר 34 2018הממשל הצבאי או המשטרה או הרשות המקומית –או למוקד ביטחוני אחר.
3.3הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות
 .3.3.1חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה
א .חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה .כמו כן,
הסעת התלמידים תבוצע ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות הרישוי ,כגון
אוטובוסים או אוטובוסים זעירים ציבוריים ,מוניות וטיוליות שמותקנות בהם חגורות בטיחות.
ב .לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד
התחבורה.
ג .נהג המסיע  9תלמידים או יותר ,בכל גיל ,יהיה בעל רישיון להסעת תלמידים .על הרישיון שברשותו
תהיה חותמת "רשאי להסיע תלמידים ".אם הרישיון ניתן לנהג לאחר  1996אין צורך בחותמת .
ד .חברת ההסעה תקפיד על הוראות הדין בעניין שעות נהיגה ומנוחה .עמוד  27מתוך חוזר מנכ"ל
תשע''ט 4/כ''ה בכסלו תשע''ט 03 ,בדצמבר 34 2018
ה .רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה .
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ו .רכב ההסעה יהיה תקין ,בן  10שנים לכל היותר ,שעבר את כל הבדיקות הנדרשות והוא בפיקוח של
קצין בטיחות בתעבורה .
ז .כלי הרכב יכללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים
להסעת נוסעים ותלמידים ,לרבות ערכת מילוט ,מזגן ,ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש .
ח .כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט ,באמצעות שלט "הסעת תלמידים" ושלט נוסף
המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה .
ט .חל איסור מוחלט על הדבקת מדבקות ו/או על התקנת וילונות אטומים מכל סוג שהוא על כל חלונות
הרכב ,אשר מונעים אפשרות צפייה מבחוץ לתוך הרכב במקרה של חשד שנשכח ילד ברכב ההסעה .
י .הנסיעה תתבצע רק כאשר התלמידים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות ובהתאם
לרישיון .לא יוסעו תלמידים בעמידה ,גם אם רישיון הרכב מתיר זאת .למען הסר ספק ,חל איסור על
הסעה בעמידה של מבוגרים שאינם תלמידים ברכב ההסעות .
יא .כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב
במחלקת התקינה במשרד התחבורה.
 3.3.5הנחיות בטיחות לנהג
א .הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו .
ב .הנהג אינו רשאי ,בשום מקרה ,לעזוב את רכב ההסעה כל עוד נמצאים בו תלמידים .למען הסר ספק,
הנחיה זו מחייבת גם אם הנהג מדומם את המנוע לפני עזיבת הרכב .
ג .העברת תלמידים מרכב לרכב מותרת אך ורק בתחום מוסד חינוכי או בתחום מתקן ציבורי
שבאחריותה של הרשות המקומית .
ד .פקחים מטעם הרשות/הבעלות ינחו את הנהגים ויבדקו את עמידתם בדרישות האלו:
 )1כשמגיעים לתחנת האיסוף על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד ולדאוג שהתלמידים ייכנסו לרכב
בצורה מסודרת
 )2אין להסיע תלמידים בעמידה
 )3במהלך הנסיעה על הנהג להיות עירני גם למתרחש בתוך הרכב (הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב,
התנהגות פרועה של תלמידים והתנהגויות מסוכנות אחרות
 )4כשמגיעים לתחנת היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית
 )5יש לשאוף כי ההורדה של הילד תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך או ביתו של התלמיד ,כדי שלא
ייאלצו לחצות כבישים .עמוד  32מתוך חוזר מנכ"ל תשע''ט 4/כ''ה בכסלו תשע''ט 03 ,בדצמבר 2018
 )6התלמידים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש .אין להעלות או להוריד תלמידים
במקומות מזדמנים
 )7הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר בו ילד או חפץ
 )8חל איסור מוחלט על אחסנת דלקים מכל סוג שהוא ,לרבות תוספי דלק או שמן וכל חומר דליק או
מסוכן אחר ,בתא המטען של הרכב או בכל מקום אחר בו . 6.3.3
 3.3.6גיל ילד היושב ליד הנהג בהסעת תלמידים מאורגנת (לא במכוניות פרטיות)
א) תקנה  83א' לתקנות התעבורה עודכנה לפני כמה שנים ,ומאז העדכון חלו שינויים לגבי גיל הילד
שמותר להושיב במושב הקדמי ליד הנהג .בהתאם לעדכון מותר להושיב במושב הקדמי של הרכב ילד מגיל
 3עד גיל , 8בתנאי שהוא יושב על מושב מגביה (בוסטר
ב) עקרונית אין חובה לנתק את כרית האוויר המותקנת מול הילד במקרים כאלה ,אך מומלץ לא להושיב
ילדים בגילים אלה ( 3-8שנים) מול כרית אוויר ,שכן הפעלת הכרית במקרה של תאונה עלולה לסכן את
שלום הילד
ג) החל מגיל  8שנים מותר להושיב ילד במושב הקדמי ללא כל אמצעי עזר ,פרט לחגירתו בחגורת
הבטיחות התקנית של הרכב .יש לדאוג לכוונון גובה החגורה בהתאם לגובה הילד.
ד) אשר למושב האחורי של הרכב ,בכלי הרכב של חברות ההסעה – אוטובוסים ,אוטובוסים זעירים
ציבוריים או מוניות – אין חובת שימוש במושב מגביה (בוסטר) לגבי ילד מגיל  3עד גיל , 8אך יש חובה
לחגור חגורות בטיחות .עם זאת ,מאחר שבגיל זה רק חגורות מותניים הן בטיחותיות ,אין להושיב ילדים
במושבים שיש בהם חגורה אלכסונית.
בנוסף ,אני מתחייב למלא טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים ,בנוסח כדלקמן ,בתום כל
נסיעה:
חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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טופס דיווח סריקת רכב הסעות
תאריך

מס' רישוי
רכב

שם
המסלול

מקומות הבדיקה באוטובוס (סמן ב(X-

שעת
סריקת רכב תא מטען

אזור
גלגלים

שם הנהג

חתימת הנהג

פנים
גחון
האוטובוס האוטובוס

בנוסף ,ידועות לי ואני מתחייב לפעול על-פי הנחיות משרד החינוך בנושא "הנחיות ליישום החוק למניעת
ההעסקה של עברייני מין במוסד החינוך" כדלקמן:

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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הנחיות ליישום החוק למניעת ההעסקה של עברייני מין במוסד 3.7-65
החינוך
מבוא
תמצית
ההנחיות בחוזר שלהלן באות לפרט את אופן היישום של "החוק למניעת
ההעסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א( "2010-להלן" :החוק").
כמו כן ההנחיות נועדו לרענן ,לחדד ולהבהיר את סעיף  8.5-27בחוזר הוראות
הקבע סד(1/א)" ,החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטינים ,התשס"א ."20011-מטרת החוזר היא להבהיר שהתנאי לתחילת
עבודתו ולהעסקתו בפועל ,בכל דרך שהיא ,של כל מי שמבקש להיקלט כעובד
במוסד חינוכי – באופן קבוע או סדיר או זמני – הבא במגע עם קטינים הוא
המצאת אישור מהמשטרה כי אין מניעה מהעסקתו בכפוף לחוק וכן המצאת
אישורים מהגורמים הרשמיים שיפורטו בחוזר.
התוקף :החל מ 1-ביולי .2011
התחולה :כלל מערכת החינוך.
הסטטוס :חדש.
חוזרים קודמים באותו נושא :סעיף  8.5-27בחוזר הוראות הקבע
סד(1/א)" ,החוק למניעת ההעסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטינים ,התשס"א – "2001-בתוקף.
התפוצה :מנהלי בתי הספר ,המפקחים ,מנהלי מחלקות החינוך ברשויות
והבעלויות.
הגורם האחראי
שם היחידה :המינהל לכוח אדם בהוראה
בעל התפקיד :מנהלי כוח אדם בהוראה במחוזות.

כללי

.1 . 1
1.1

החוק למניעת העסקה של עברייני מין קובע ש"מעסיק לא יקבל
בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין
מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,התשס"א.2001-
הגדרת "עבודה"" :עבודה בין בתמורה ובין בהתנדבות ,לרבות
מתן שירותים ,המאפשרת למבצעה ,במסגרת עבודתו ,להיות
בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים בעלי מוגבלות
שכלית או התפתחותית או חסרי ישע".
הגדרת "מעסיק"" :לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד באמצעות
משרד ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם –
האחראי במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת
האדם לעבודה במוסד .לעניין קבלת אדם לעבודה במוסד שלא

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית – מנהל המוסד,
ובמוסד שהוא תאגיד גם התאגיד".
1.2

לאחרונה נוספו בתיקון ל"חוק למניעת העסקת עברייני מין
במוסדות מסוימים (תיקון מס'  ,)6התש"ע "2010-סוגי מוסדות
נוספים לרשימת המוסדות שהחוק חל עליהם" :גוף אחר ,שבין
עיסוקיו מתן שירותי חונכות ,הדרכה ,הוראה ,בידור או אבחון
לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית,
טיפול בהם ,השגחה עליהם ,או ליווי שלהם בהליכים משפטיים".
יובהר כי לפי התיקון לחוק חלה חובה על מוסד שהחוק הוחל
עליו בתיקון להודיע לבגיר המועסק אצלו אודות התיקון ,לרבות
איסורי העיסוק וההעסקה החלים על פיו .על ההודעה כאמור
בחוק להיות בכתב ולהישלח בדואר רשום או להימסר אישית
לידי הבגיר.

 1.3כל מנהל מוסד חינוכי או בעלים על מוסד חינוכי ,או מי מטעמו,
המעסיק אדם באמצעות קבלן או בכל דרך אחרת ,באופן קבוע או
סדיר או זמני ,נדרש לוודא כי יש לאותו אדם האישור המתאים
ממשטרת ישראל על העדר הרשעה/הרשעות בגין עברות מין.
 1.4חל איסור מוחלט להעסיק אדם או לשבצו לתפקיד כלשהו במוסד
חינוכי בטרם התקבל אישור ממשטרת ישראל כאמור לעיל.
 1.5העסקת אדם באופן קבוע או סדיר או זמני ,באופן ישיר או עקיף,
ללא האישור היא עברה פלילית אשר העובר אותה יישא
באחריות אישית.
 1.6למען הסר ספק ,אין לדרוש אישור על העדר רישום פלילי מהאדם
עצמו לפי "חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א."1981-

בעלי תפקידים המועסקים במוסד החינוכי שיש
.2 . 2
לדרוש לגביהם אישור כי אין מניעה מהעסקתם לפי החוק
 2.1סגל הוראה קבוע או זמני המועסק על ידי משרד החינוך
 2.2סגל הוראה קבוע או זמני המועסק על ידי הרשות המקומית
 2.3סגל הוראה קבוע או זמני המועסק על ידי העמותות השונות
בחינוך התורני ,בחינוך העצמאי ,במוסדות פטור ,ברשת אורט,
ברשת עמל ואחרים
 2.4סגל הוראה זמני/ממלא מקום המועסק על ידי המוסד החינוכי
באופן ישיר ,על ידי משרד החינוך ,על ידי חברות זכייניות או על
ידי רשויות מקומיות או בעלויות או חברות/מפעילים המומלצים
על ידי משרד החינוך
 2.5עובדי קבלן קבועים או זמניים ובעלי מקצוע שונים ,לרבות כאלה
המועסקים בחוזה ,במכרז או שלא במכרז
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 2.6מאבטחי טיולים ,מדריכים ,מלווה רפואי ,ובכלל זה מגיש עזרה
ראשונה ,חובש ורופא
 2.7מאבטחי מוסדות חינוך
 2.8נהגי הסעות לתלמידים.

אופן קבלת האישור על העדר רישום עברות מין

.3 . 3
3.1

מועמדים למשרות הוראה במדינה או בבעלות
 3.1.1מי שמבקש להיקלט במערכת החינוך כעובד הוראה קבוע
או זמני במדינה או ברשויות המקומיות או בבעלות
יעבור במסגרת הליך הקליטה וקבלת אישור ההעסקה
בדיקה לגבי עברות מין.
 3.1.2המעסיק יעביר את כל הנתונים של המועמד ,ובכלל זה
אישור על היעדר ביצוע עברות מין ,לאגף לכוח אדם
בהוראה לצורך אישור ההעסקה.
 3.1.3פרטיו של מועמד המבקש אישור העסקה במערכת החינוך
יועברו על ידי האגף לכוח אדם בהוראה למשרד הקב"ט
הארצי באגף הביטחון כדי לבצע הליך בדיקה מול
משטרת ישראל.

3.2

סגל הוראה קבוע המועסק על ידי הרשות
הרשות תבצע את אותו התהליך המתואר ב 3.1-לעיל לבדיקת
עברות מין באמצעות האגף לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך
ועל פי הנחיותיו.

3.3

סגל הוראה קבוע המועסק בעמותות ובגופים פרטיים המוכרים
על ידי משרד החינוך
הבעלות תבצע את אותו התהליך לבדיקת עברות מין המפורט ב-
3.1
וב 3.2-לעיל.

3.4

סגל הוראה זמני/ממלא מקום
באחריות מנהל המוסד החינוכי לדרוש מהמועמד להמציא אישור
ממשטרת ישראל על היעדר רישום עברות מין .המנהל ימציא
מהמועמד טופס חתום על ידו (ראה את הטופס בחוזר הוראות
הקבע סד(1/א) ,סעיף .)8.5-27

 3.5עובדי קבלן קבועים או זמניים (כגון נהגי הסעות ,עובדי מינהלה,
מדריכי טיולים ומלווי טיולים ,עובדי ניקיון ואחזקה ואחרים)

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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באחריות הקבלן המעסיק להוציא אישור ממשטרת ישראל ,לפני
תחילת העסקתם של אותם עובדים במסגרת מוסד החינוך או
בכל פעילות מחוץ לכותלי המוסד ,ולהעבירם למנהל המוסד.
3.6

מאבטחי מוסדות חינוך
באחריות חברת האבטחה להוציא לקב"ט הרשותי את האישורים
הנדרשים על היעדר רישום עברות מין ולהעבירם לקב"ט מוסדות
החינוך ברשות המקומית.

3.7

מאבטחי טיולים/מלווה רפואי
על החברה המעסיקה למסור לידי מנהל מוסד החינוך את
האישורים הנדרשים על היעדר רישום עברות מין .על המנהל
לוודא כי בידיו נמצא האישור ממשטרת ישראל טרם תחילת
עבודתו של מי מהם במוסד החינוכי.

.4 . 4

אחריותו של מנהל המוסד החינוכי
 4.1על מנהל מוסד החינוך לוודא עם הגורם המעסיק הישיר כי אין
מניעה מהעסקת המועמד בכפוף לחוק ,כמפורט להלן:
 4.1.1עליו לוודא מול אגף כוח אדם במחוז כי סגל ההוראה
המועסק על ידי משרד החינוך קיבל את האישור הרשמי
לעבודתו במוסד.
 4.1.2עליו לוודא עם מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית כי
נמצאים ברשותו כל האישורים של כל מורה המועסק
באמצעות הרשות המקומית.
 4.1.3עליו לוודא עם מנהל אגף משאבי אנוש ברשות המקומית
כי נמצאים ברשותו כל האישורים לכל עובד מינהל
המועסק באמצעות הרשות המקומית.
 4.1.4עליו לוודא עם מנהל אגף משאבי אנוש בעמותה כי
נמצאים ברשותו האישורים המתאימים לכל עובד ,כולל
סגלי הוראה המועסקים באמצעות העמותה/התאגיד.
 4.2לגבי סגל הוראה זמני/ממלא מקום ו/או עובדי מינהלה ממלאי
מקום יש לפעול על פי ההנחיות שפורטו ב 4.11-לעיל.
 4.3לגבי עובדי קבלן מזדמנים למוסד החינוך (כולל עובדים זרים ו/או
עובדים מהשטחים) על מנהל המוסד החינוכי לוודא הצמדת אדם
מבוגר מסגל המוסד לכל עובד מזדמן המגיע לביצוע עבודה חד-
פעמית בין כותלי המוסד.
 4.4לגבי אישור למאבטחי טיולים ,למדריכים ולמלווים
רפואיים לפעילות מחוץ למוסד החינוך על מנהל המוסד לדרוש
מחברת הטיולים שכל בעל תפקיד (מאבטח או מלווה) יצויד
באישור על היעדר עברות מין מהמשטרה .את האישורים יש
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לקבל באמצעות הפקס יום לפני היציאה לטיול לגבי כל בעל
תפקיד ולבצע בדיקה עם הגעת בעלי התפקידים באמצעות
האחראי על הטיול אל מול המידע שנשלח ,בבוקר היציאה.
 4.5לגבי מאבטח מחליף על המנהל לוודא עם קב"ט מוסדות החינוך
הרשותי שיש למאבטח אישור על היעדר רישום עברות מין.

.5 . 5

תאריך:
חתימת הנהג  +ת.ז:.

האחריות של קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

עליו לוודא שיש ברשותו אישור על היעדר רישום עברות מין לכל מאבטח
המועסק במוסדות החינוך.

האחריות של גורמי אכיפה ובקרה נוספים

.6 . 6

 6.1מפקחים כוללים חייבים לוודא כי מנהלי בתי הספר שבפיקוחם
מכירים את דרישות החוק ואת ההנחיות בחוזרי המנכ"ל בנושא
ופועלים ליישומם.
 6.2מנהלי מחלקות החינוך ברשות המקומית חייבים לוודא את יישום
דרישות החוק וההנחיות בחוזרי המנכ"ל בנושא.
 6.3מנהלי אגף משאבי אנוש ברשות המקומית חייבים לוודא את
יישום דרישות החוק וההנחיות לגבי עובדים המועסקים במוסד
החינוכי באמצעותם.
 6.4יחידת בקרת הטיולים חייבת לוודא את יישום החוק על מאבטחי
הטיולים ועל המלווים הרפואיים.
6.5

על בקרי הבטיחות לבצע בדיקות מדגמיות של עובדים מינהליים
בתחום המוסד החינוכי.

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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נספח ב'
הצעה להספקת טובין  /שרותים
יש למלא את טופס ההצעה אך ורק בעט  /בדפוס .אין לבצע מחיקות בטיפקס.
על המציע לשים לב להוראות המפורטות לרבות הוראות אופן הגשת ההצעה.
 .1אנו הח"מ ____________________ ,לאחר שקראנו את כל מסמכי המכרז ולאחר שהבנו את
ההוראות ,התנאים והכללים שחלים על המכרז ואשר יחולו על ההתקשרות בין הספק הזוכה לבין עורך
המכרז ,ולאחר שקבלנו את ההבהרות וההסברים שביקשנו לקבל ,מציעים בזאת לספק למזמין את
השירותים המתוארים במסמכי המכרז ,על פי כל התנאים ,התניות ,והדרישות הכלולים במסמכים
אלה ובמחירים המפורטים בהצעתנו.
 .2מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו מאשרים בחתימתנו כי קראנו והבנו את הוראות מסמכי המכרז וכי
האמור בהם מוסכם ומקובל עלינו.
 .3הצעה זו תפקע בתאריך המוקדם מבין התאריכים הבאים :
 .3.1במועדים והתנאים הנקובים במסמכי המכרז.
ו/או
 .3.2ביום בו ישיב לנו עורך המכרז את הערובה להבטחת ההצעה ,במקרה של אי קבלת ההצעה מכל
סיבה.
הצעה זו אינה ניתנת לביטול על ידינו לפני תאריך פקיעתה ,כאמור לעיל.
 .4פרטי המציע –
 .4.1שם המציע (כפי שהוא מופיע במשרד הפנים/רשם החברות/השותפויות וכיוב').
________________________ ______________________:
 .4.2ח.פ/.ת.ז(________________________:.מצ"ב תעודת התאגדות).
 .4.3מספר עוסק מורשה__________________________________ :
 .4.4כתובת המציע:
 .4.5מס' טלפון________________________ :
 .4.6דוא"ל _____________________________:
 .4.7מס' פקס_________________________ :
 .4.8איש קשר לצורך ברור פרטים:
 .4.8.1שם מלא __________________________________
 .4.8.2תפקיד__________________________________ :
 .4.8.3טל' נייד_________________________________ :

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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 .4.9מחזור הכנסות שנתי של המציע משירותי הסעות בש"ח ,לא כולל מע"מ הנו:
 .4.9.1בשנת .________________ 2016
 .4.9.2בשנת .________________2017
.

 .4.9.3בשנת 2018

 .5להלן הפרטים אודות נסיון המציע במתן שירותי הסעת ילדים מתחת לגיל  18במהלך השנים 2016-
:2018

מס"ד

שם הלקוח

היקף כספי
בש"ח (לא כולל
מע"מ)

תקופת הביצוע
מהות השירותים

1
2
3

*** מצ"ב המלצות בנוסח כמפורט בנספח ד'
 .6אנו מצהירים ומאשרים כי אנו מקיימים את כל התנאים שהוגדרו ,במסמכי המכרז ,כתנאים
מוקדמים  /תנאי סף וכן ,כי נכון למועד הגשת הצעה זו ,לא ידוע לנו על אפשרות לפיה לא נוכל
לקיימם בכל תקופת החוזה ,ככל שהצעתנו תיבחר.
 .7אנו מצהירים כי אין אנו נמצאים בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל.
 .8אנו מצהירים כי מועסק על-ידנו קצין בטיחות בתעבורה מורשה על-ידי משרד התחבורה ,אשר פרטיו
כדלקמן:
מס' ת.ז:.
שם:
כתובת:

מיקוד:

מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה:
* מצ"ב כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.
חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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 .9אנו מצהירים כי מועסקים על-ידינו לפחות  3נהגים בעלי רשיונות תקפים להסעת ילדים כנדרש
בתקנות התעבורה ו/או בהתאם להוראות כל דין ובעלי ניסיון של ( 3שלוש) שנים לפחות כנהגי
אוטובוס/מידיבוס/מיניבוס ואשר רשיונם לא נפסל בשנתיים האחרונות.
 .10רכבים ברשות המציע (לפחות  10אוטובוסים ו/או מיניבוסים ו/או מידיבוסים ,ובלבד שבבעלות
המציע  5אוטובוסים לפחות (ואילו יתר ה 5-הנוספים יכולים להיות מיניבוסים ו/או מידיבוסים):
_______________________ .1
_______________________ .2
_______________________ .3
_______________________ .4
_______________________ .5
_______________________ .6
_____________________ .7
_____________________ .8
_____________________ .9
_____________________ .10
מצ"ב רשיונות המעידים על עמידה בתנאי הסף
 .10.1אנו מצהירים כי כל אחד מכלי הרכב המפורטים עומד בתנאים המצטברים הבאים:
 .10.1.1לכל אחד מכלי הרכב פוליסת ביטוח ורשיון רכב בתוקף והם עונים לדרישות הרישוי
ולהוראות כל דין .מצורפים העתקים צילומיים של רשיונות רכבים תקפים להוכחת
האמור בסעיף זה.
 .10.1.2גילם של כל אחד מכלי הרכב של המציע אינו עולה על ( 4ארבע) שנים .גילו של כל כלי
רכב נמדד לפי תאריך העלייה לכביש ,כנקוב ברשיון.
 .10.1.3בשנתיים האחרונות ,אף לא אחד מכלי הרכב הורד מהכביש על-ידי משרד התחבורה ו/או
משטרת ישראל בשל כשל טכני.

 .11מסמכים נוספים הדרושים
להצעתנו מצ"ב כל המסמכים ,האישורים וההיתרים הנדרשים במסמכי המכרז ,לרבות ,הבאים:
 .11.1כל מסמכי המכרז על כל נספחיו ,כשהם ממולאים כנדרש ומאושרים על ידי עו"ד
ו/או רו"ח בכל מקום בו עליהם להיות מאושרים.
חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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 .11.2כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו לרבות אלה
המצויינים בנספח זה.
 .11.3מסמכי עדכונים ותשובות ,כהגדרתם במסמכי המכרז ,כשהם חתומים ,כולם.1
 .11.4על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק
הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים " :עסק" ; "עסק בשליטת אישה" ;
"אישור" ; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים  ,תשנ"ב.) 1992 -
לאחר שקלול התוצאות  ,אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה זהה שהיא התוצאה
הגבוהה ביותר  ,ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה
כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.
 .11.5נספח ג' – הצעה כספית  ,במעטפה נפרדת
 .11.6תעודת התאגדות וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר זהותם של מורשי החתימה בשם
התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

 .11.7רשיון בר תוקף של המציע כרשום כדין כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו
הפיקוח על מצרים ושירותים (הסעת סיור ,הסעת מיוחדת והשכרת רכב),
התשמ"ה.1985-
 .11.8רשיון בר תוקף של המציע מאת המפקח על התעבורה ,שהנו מורשה להסיע
בשכר על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך
והתרבות
 .11.9כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה שפורט בהצעת המציע ,מטעם משרד
התחבורה
 .11.10רשיון עסק להסעת נוסעים ,עפ"י צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשמ"ה-
 1995או כל צו/תקנה שקדמו לו או כפי שיעודכנו מעת לעת ,או לכל פריט רלוונטי
אחר לצורך ביצוע השירותים וזאת בהתאם להוראות הדין.
.11.11האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו:1976-
 .11.11.1אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו ,המעיד כי המציע
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה
[נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו 1975-או שהוא פטור מלנהלם וכי
הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות
שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ.

 1באחריות המציע לעקוב אחרי העדכונים והתשובות באופן שוטף ורציף .למען הסר ספק מובהר כי המזמין רשאי לפסול
את הצעתו של מציע שלא צרף את העדכונים החתומים

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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 .11.11.2תצהיר לפי סעיף 2ב .1לחוק עסקאות גופים צביוריים ,בנוסח המצורף כנספח
ו' למסמכי המכרז.
 .12אנו מאשרים בזאת כי יש ברשותנו את כל האמצעים ,הציוד ,הידע ,הכישורים ,ההון ,ההיתרים,
הרשיונות ,העובדים וכל הדרוש לביצוע מושלם ולקיום כל התחייבויות הזוכה במכרז זה והכל
ברמה מקצועית גבוהה ובסטנדרטים מעולים ומתחייבים כי אלה יהיו ברשותנו בכל תקופת
ההתקשרות בינינו לבין המזמין ככל שהמזמין יבחר בהצעתנו כהצעה הזוכה.
•

יש לוודא חתימה  +חותמת בתחתית כל אחד מעמודי מסמך
זה וכן בתחתית כל אחד מעמודי מסמך הליך הרכישה.

תאריך __________ :חתימה  +חותמת__________________ :

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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אישור רואה חשבון למכרז מס'  _/2020למתן שירותי הסעות לתלמידים
 .1שמי _________________ והנני משמש כרואה חשבון של המציע _______________ .

 .2אני מאשר את נכונות הנתונים המפורטים בדבר המחזור הכספי של המציע בגין שירותי הסעות
(לא כולל מע"מ).
שנת 2016

תאריך ________________

שנת 2017

שנת 2018

שם וחתימת רו"ח _______________________

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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נספח ג'  -הצעת מחיר

הסעות למכללת גורדון
.1
 .1.1הסעה בתוך חיפה (מסלול א'-הלוך)
סוג ההסעה
הסעות
בשעות
הצהריים

שעות
ההסעה
בין השעות
14:00-15:00
ההסעה תצא
מחיפה
איסוף
תלמידים
מהתחנות
והגעה בשעה
15:00
לאקדמית
גורדון.

הצעה כספית

אוטובוס:

₪

מידיבוס:

₪

מיניבוס:

₪

רכב הסעות
זעיר (לעיל ולהלן :עד 13
נוסעים):
₪

 1.2הסעה קריות -חיפה (מסלול ב'-הלוך)
סוג ההסעה
הסעות
בשעות
הצהריים

הצעה כספית

שעות ההסעה
בין השעות 14:00-
15:00
ההסעה תצא
מהקריות איסוף
תלמידים מהתחנות
והגעה בשעה 15:00
לאקדמית גורדון.

תאריך_________________:

אוטובוס:

₪

מידיבוס:

₪

מיניבוס:

₪

רכב הסעות זעיר:

₪

חתימה  +חותמת_________________:
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 1.3הסעה בתוך חיפה (מסלול א'-חזור)
סוג ההסעה
הסעות
בשעות
אחה"צ

הצעה כספית

שעות ההסעה
בין השעות 18:00-
18:45
ההסעה תצא
מהמכללה ,פיזור
תלמידים בתחנות
והגעה בשעה 18:45
ליעד האחרון.

אוטובוס:

₪

מידיבוס:

₪

מיניבוס:

₪

רכב הסעות זעיר:

₪

 1.4הסעה חיפה-קריות (מסלול ב'-חזור)
סוג ההסעה
הסעות
בשעות
אחה"צ

הצעה כספית

שעות ההסעה
בין השעות 18:00-18:45
ההסעה תצא מהמכללה,
פיזור תלמידים בתחנות
והגעה בשעה  18:45ליעד
האחרון.

אוטובוס:

₪

מידיבוס:

₪

מיניבוס:

₪

רכב הסעות זעיר:

₪

* המסלולים והתחנות משתנים בהתאם לנרשמים ,ובכל מקרה אינם מחייבים את המזמין.

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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.2

טיולים וסיורים( :אוטובוס צמוד לכל היום)
כל אזור הסעה מתוחם על פי שטחי השיפוט של הרשויות המקומיות בכל אזור,
כמפורט במפה המצורפת לנספח א'.
 2.1אזור  :1גליל מזרחי ורמת הגולן

סוג ההסעה
חצי יום
( עד  6שעות)
יום מלא
(עד  12שעות)

היקף
ההסעה
חצי יום או
יום מלא
יציאה
מהאקדמית
גורדון ליעד
הטיול

הצעה כספית

אוטובוס -חצי יום :
אוטובוס -יום מלא:

₪
₪

מידיבוס -חצי יום :
מידיבוס -יום מלא:

₪
₪

מיניבוס -חצי יום :
מיניבוס -יום מלא:

₪
₪

רכב הסעות זעיר -חצי יום
רכב הסעות זעיר -יום מלא

₪
₪

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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 2.2אזור  -2גליל מערבי ואזור נצרת עפולה
סוג ההסעה
חצי יום
( עד  6שעות)
יום מלא
(עד  12שעות)

היקף
ההסעה
חצי יום או
יום מלא
יציאה
מהאקדמית
גורדון ליעד
הטיול

הצעה כספית

אוטובוס -חצי יום :
אוטובוס -יום מלא:

₪
₪

מידיבוס -חצי יום :
מידיבוס -יום מלא:

₪
₪

מיניבוס -חצי יום :
מיניבוס -יום מלא:

₪
₪

רכב הסעות זעיר -חצי יום
רכב הסעות זעיר -יום מלא

₪
₪

 2.3אזור  -3חיפה והכרמל
סוג ההסעה
הסעות
בשעות
אחה"צ

שעות
ההסעה
בין השעות
15:00-18:00
יציאה
מהאקדמית
גורדון ליעד
הטיול וחזרה
לאקדמית
גורדון

הצעה כספית

אוטובוס:

₪

מידיבוס:

₪

מיניבוס:

₪

רכב הסעות זעיר

₪

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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סוג ההסעה

היקף
ההסעה

חצי יום
( עד  6שעות)
יום מלא
(עד  12שעות)

חצי יום או
יום מלא
יציאה
מהאקדמית
גורדון ליעד
הטיול וחזרה
לאקדמית
גורדון

הצעה כספית

אוטובוס -חצי יום :
אוטובוס -יום מלא:

₪
₪

מידיבוס -חצי יום :
מידיבוס -יום מלא:

₪
₪

מיניבוס -חצי יום :
מיניבוס -יום מלא:

₪
₪
₪
₪

רכב הסעות זעיר -חצי יום
רכב הסעות זעיר -יום מלא

 2.4אזור -4שרון והשומרון
סוג ההסעה

היקף
ההסעה

חצי יום
( עד  6שעות)
יום מלא
(עד  12שעות)

חצי יום או
יום מלא
יציאה
מהאקדמית
גורדון ליעד
הטיול וחזרה
לאקדמית
גורדון

הצעה כספית

אוטובוס -חצי יום :
אוטובוס -יום מלא:

₪
₪

מידיבוס -חצי יום :
מידיבוס -יום מלא:

₪
₪

מיניבוס -חצי יום :
מיניבוס -יום מלא:

₪
₪

רכב הסעות זעיר -חצי יום
רכב הסעות זעיר -יום מלא

תאריך_________________:

₪
₪

חתימה  +חותמת_________________:
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 2.5אזור  -5גוש דן
סוג ההסעה

היקף
ההסעה

חצי יום
( עד  6שעות)
יום מלא
(עד  12שעות)

חצי יום או
יום מלא
יציאה
מהאקדמית
גורדון ליעד
הטיול וחזרה
לאקדמית
גורדון

הצעה כספית

אוטובוס -חצי יום :
אוטובוס -יום מלא:

₪
₪

מידיבוס -חצי יום :
מידיבוס -יום מלא:

₪
₪

מיניבוס -חצי יום :
מיניבוס -יום מלא:

₪
₪
₪
₪

רכב הסעות זעיר -חצי יום
רכב הסעות זעיר -יום מלא

 2.6אזור  -6השפלה ומישור החוף הדרומי
סוג ההסעה

היקף
ההסעה

חצי יום
( עד  6שעות)
יום מלא
(עד  12שעות)

חצי יום או
יום מלא
יציאה
מהאקדמית
גורדון ליעד
הטיול וחזרה
לאקדמית
גורדון

הצעה כספית

אוטובוס -חצי יום :
אוטובוס -יום מלא:

₪
₪

מידיבוס -חצי יום :
מידיבוס -יום מלא:

₪
₪

מיניבוס -חצי יום :
מיניבוס -יום מלא:

₪
₪

רכב הסעות זעיר -חצי יום
רכב הסעות זעיר -יום מלא

תאריך_________________:

₪
₪

חתימה  +חותמת_________________:
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2.7אזור  -7ירושלים ויהודה
סוג ההסעה

היקף
ההסעה

חצי יום
( עד  6שעות)
יום מלא
(עד  12שעות)

חצי יום או
יום מלא
יציאה
מהאקדמית
גורדון ליעד
הטיול וחזרה
לאקדמית
גורדון

הצעה כספית

אוטובוס -חצי יום :
אוטובוס -יום מלא:

₪
₪

מידיבוס -חצי יום :
מידיבוס -יום מלא:

₪
₪

מיניבוס -חצי יום :
מיניבוס -יום מלא:

₪
₪

רכב הסעות זעיר -חצי יום
רכב הסעות זעיר -יום מלא

תאריך_________________:

₪
₪

חתימה  +חותמת_________________:
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 2.8אזור  -8באר שבע וצפון הנגב
סוג ההסעה

היקף
ההסעה

חצי יום
( עד  6שעות)
יום מלא
(עד  12שעות)

חצי יום או
יום מלא
יציאה
מהאקדמית
גורדון ליעד
הטיול וחזרה
לאקדמית
גורדון

הצעה כספית
אוטובוס -חצי יום :
אוטובוס -יום מלא:

₪
₪

מידיבוס -חצי יום :
מידיבוס -יום מלא:

₪
₪

מיניבוס -חצי יום :
מיניבוס -יום מלא:

₪
₪

רכב הסעות זעיר -חצי יום
רכב הסעות זעיר -יום מלא

₪
₪

 2.9אזור  -9נגב דרומי וערבה-אילת.
היקף
סוג ההסעה
ההסעה
חצי יום (6
שעות)
יום מלא (עד
 12שעות)

חצי יום או
יום מלא
יציאה
מהאקדמית
גורדון ליעד
הטיול וחזרה
לאקדמית
גורדון

הצעה כספית

אוטובוס -חצי יום :
אוטובוס -יום מלא:

₪
₪

מידיבוס -חצי יום :
מידיבוס -יום מלא:

₪
₪

מיניבוס -חצי יום :
מיניבוס -יום מלא:

₪
₪

רכב הסעות זעיר -חצי יום
רכב הסעות זעיר -יום מלא

תאריך_________________:

₪
₪

חתימה  +חותמת_________________:
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נספח ד'-מכרז מס' ____ _________2020/למתן שירותי הסעות תלמידים______________

נוסח מכתב המלצה
תאריך:
לכבוד
המכללה האקדמית לחינוך גורדון

הנדון :המלצה
הריני לאשר כי

לבין

(המציע) סיפק לחברתנו שירותי הסעות בתקופה שבין
.

(המציע) סיפק שירותי הסעת ילדים מתחת לגיל  ,18בהיקף של
במסגרת זו,
 ₪ 100,000לא כולל מע"מ ,או למעלה מכך.
חברתנו היתה שבעת רצון מן השירות שסופק על-ידי

(המציע).

בכבוד רב,
(שם החותם)
(שם החברה)

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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 נספח ה' -תאריך________ :
לכבוד
______________
אנו שמחים לבשר לכם כי ועדת המכרזים החליטה ,לאחר עיון בהצעתכם מיום _______  ,לקבל  /לקבל
באופן חלקי את הצעתכם ל______________ .

הנכם נדרשים לסור למשרדנו בנין _______ בחדר ____________ למר/גב' __________ (טלפון
________) בתוך  7ימים.
תשומת לבכם מופנית לכך ,ש עם קבלת הודעה זו ,נוצרו ביניכם לבין המזמין יחסים חוזיים בקשר עם
השירותים נשוא המכרז .יחסים אלה אינם מותנים בחתימתכם על מסמך זה ו/או על חוזה ו/או בקבלת
הזמנה ,ותנאיהם קבועים במסמכי המכרז.
עליכם להמציא ל:מר יגאל שייניס ,משנה לנשיא למינהל ,בתוך  7ימים את המסמכים הקבועים במכרז
לרבות:
 .1ערבות ביצוע.
 .2אישור ביטוחים חתום.
תשומת לבכם מופנית לכך שבהתאם להוראות מסמכי המכרז ,רשאי המזמין ,אך לא חייב ,לבטל את
זכייתכם אם לא תמציאו את כל המסמכים האמורים למזמין בתוך  7ימים וכן רשאי הוא במקרה כזה
לחלט את הבטוחה שהומצאה על ידכם ,ככל שהומצאה ,ביחד עם הצעתכם.
בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,תקופת ההתקשרות הנה  12חודשים - ,החל מיום _________ ועד
ליום ____________ והכל בכפוף להוראות מסמך המכרז.
בכבוד רב,
המכללה האקדמית לחינוך גורדון

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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נספח ו' – תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו1976-
אני הח"מ _________________________ נושא ת.ז ,______________ .המשמש
כ__________________ ב _________________________ (להלן – "הקבלן") ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר כדלקמן:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות") לא חלות עליי;
או


הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיים אותן.
ובנוסף [***מחק את המיותר]:
אינני מעסיק מעל  100עובדים /אני מעסיק מעל  100עובדים ומתחייב לפנות למנהל הכללי של
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם ,לא תינתן הנחיה
כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי ,כהגדרתו בסעיף (8ה) לחוק שוויון זכויות.
ובנוסף [***מחק את המיותר]:
לא התחייבתי בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים כאמור
לעיל /התחייבתי בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
כאמ ור לעיל ונעשתה עימי התקשרות שלגביה התחייבתי לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,והריני מצהיר כי פניתי כנדרש ממני ופעלתי ליישומן של ההנחיות
ליישום חובותיי לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ככל שקיבלתי הנחיות כאמור.
ובנוסף
הנני מתחייב להעביר העתק מתצהירי זה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות מכוח הסכם זה .

אישור עו"ד
הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____________  ,וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר
את האמת וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה האמור בתצהירו/ה
דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
___________________________________________________
חתימה  +חותמת
תאריך

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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לכבוד
גורדון המכללה האקדמית לחינוך(ע"ר)

-נספח ז-

הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והעדר הפרות בדיני עבודה
אני הח"מ ___________________ מרח'________________ ת.ז ______________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
אני נציג חב' ___________________ (להלן" :הקבלן") ואני מכהן כ _______________ ואני
.1
מוסמך להצהיר מטעם הקבלן כי:
.2

חברה ח.פ .מספר __________ שילמה ומשלמת בקביעות לכל עובדיה המועסקים במסגרת
ההתקשרות שבנדון ,שכר שאינו נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז1987 -
ותקנותיו וכן הבראה ,גמל ופיצויים/פנסיה וכל הזכויות ותנאי השכר להם הם זכאים כדין.

(מחק את המיותר)
 .3בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד חתימת ההסכם הקבלן ,ו/או מי מבעלי שליטה בו ו/או חברות
אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה ,לא הורשעו בעברה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה
המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,תשכ"ט –  1969ו/או החוקים המפורטים בתוספת
השניה לחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה ,התשע"א –  , 2011וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]
 ,תשנ"ה ( 1995להלן :חוקי העבודה) ו/או לא נקנסו על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה
והתעשייה ביותר משני קנסות בגין עברות על חוקי העבודה [המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית
הדין לעבודה ,תשכ"ט  1969-ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם  ,וכן חוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה  ]1995בשנה האחרונה שקדמה למועד חתימת ההסכם .מובהר בזאת כי
מספר קנסות בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים.
או
.4
בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד חתימת ההסכם הקבלן ,ו/או מי מבעלי השליטה בו ,הורשעו
בעברה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה,
תשכ"ט –  1969ו/או החוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה ,התשע"א
–  , 2011וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]  ,תשנ"ה ( 1995להלן :חוקי העבודה) ו/או נקנסו על ידי
מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה ביותר משני קנסות בגין עברות על חוקי העבודה
[המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,תשכ"ט  1969-ששר התעשייה המסחר והתעסוקה
ממונה על ביצועם  ,וכן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה  ]1995בשנה האחרונה שקדמה

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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למועד חתימת ההסכם .מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים .לפי
הפירוט הבא:
פירוט הרשעות בשל הפרת דיני עבודה ( אם קיימים) :
שנת הרשעה

הערות

פירוט ההרשעה

פירוט קנסות בגין עברות על חוקי העבודה.
מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים.
פירוט הקנסות :
שנת מתן הקנס

.5

.6

פירוט העבירה בגינה ניתן הקנס

הערות

הריני מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את
השירותים לפי חוזה זה ,את האמור בחוקי העבודה ,כהגדרתם בהסכם ,ובחוקי העבודה העתידיים
כפי שיהיו בתוקף בכל עת ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה
שיחולו על העסקתם של העובדים.
בכל מקרה ,הריני מתחייב להבטיח לעובדי את התנאים הסוציאליים המופיעים בהסכם
ההתקשרות.
ידוע לי כי המכללה תהא רשאית בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה
בהם מועסקים עובדי הקבלן ,וזאת כדי לוודא את ביצוע החוקים והתקנות האמורים לעיל.
ידוע לי כי כל העובדים שיועסקו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,הינם מועסקים במסגרת
הארגונית שלי ,ושלא יהיה בינם ובין המכללה כל קשרי עובד מעביד.
הקבלן ידווח למכללה לאלתר על כל הגשת כתב אישום כלפיו או מי מבעלי השליטה בו וכן על כל
הרשעה של מי מהנ"ל ,בשל עבירה פלילית הנוגעת לחוקי העבודה ,כל עוד ניתנים למכללה שירותים
על ידי הקבלן.
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הקבלן ידווח למכללה לאלתר על הגשת הודעה על כוונה להטיל על הקבלן או מי מבעלי השליטה
.7
בו ,עיצום כספי כאמור בחוק הגנת השכר (עיצום כספי) ,התשס"ט 2009 -וכן על הטלת עיצום כספי
בהתאם להוראות החוק הנ"ל.
לראיה באתי על החתום
_______________ _________ __________ ______________
_______
תעודת זהות
שנת לידה
שם האב
שם פרטי ומשפחה
תאריך
________________
______________
______________
חתימה וחותמת
כתובת
תפקיד

אישור
אני הח"מ ____________________,עו"ד (מ.ר ,)__________.מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע
בפני ,במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי
ת.ז .מס'_________________  /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת,
וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את הקבלן.

_________________

____________________________

תאריך

חתימה וחותמת
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נספח ח-בתצהיר זה:

נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים
תצהיר

"תושב ישראל":

כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)

"בעל שליטה":

כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט( 1999 -להלן" :חוק החברות")

"נושא משרה":

כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין ":

כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968

"חוק עובדים זרים"
.1991

חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א

אצל הקבלן
 ,נושא במשרת
נושא ת.ז.
אני הח"מ
(להלן" :הקבלן") ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה
ח.פ/.מ.ע.
כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני נותן תצהירי זה כחלק מהסכם למתן שירותי הסעות תלמידים וסטודנטים.
 .2אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה ,לא הורשענו בפסק דין
חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד החתימה על הסכם זה.
 .3הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

תאריך

המצהיר

אישור
הופיע בפני מר
עו"ד ,מאשר בזאת כי ביום
אני הח"מ,
לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי
נושא ת.ז.
לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
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רו"ח /עורך-דין

נספח ט'  -הסכם למתן שירותי הסעות
שנערך ונחתם ב _____ ביום ______לחודש______ שנת 2020
ב י ן
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר) 580163525
רח' טשרניחובסקי  ,73חיפה
(להלן" :המזמין")
מצד אחד-לבין
___________________________
___________________________
(להלן" :הקבלן")
הואיל
והואיל
והואיל

והואיל
והואיל

-מצד שני-

והמזמין פרסם מכרז פומבי מס' _ 2020/למתן שירותי הסעות לתלמידים (להלן" :המכרז");
וועדת המכרזים של המזמין הורתה על בחירה בהצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז.
והקבלן מצהיר כי הוא בעל הידע ,הניסיון ,המיומנות ,האמצעים ,כלי הרכב ,ההון ,כח האדם,
הרישיונות  ,ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי תנאי הסכם זה וכי הוא
עוסק באספקת שירותים מהסוג הנדרש;
והקבלן הביע רצונו והסכמתו לספק למזמין את שירותי הסעה כהגדרתם בהסכם ,הכל בהתאם
ובכפוף להוראות הסכם זה ותנאיו ובכפוף להוראות כל דין;
והצדדים חפצים להסדיר את יחסיהם בהתאם לאמור בהסכם זה;

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
 .1מבוא
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלקים בלתי נפרדים ממנו ובחזקת תנאיו ולפיכך מחייבים
את הצדדים.
 .1.2בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות שבהסכם זה להוראות אחד מנספחיו ,תגבר
ההוראה המחמירה יותר.
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 .1.3חלוקת הוראות הסכם זה לסעיפים ולסעיפי משנה וכותרות הסעיפים הינם לנוחות והתמצאות
בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 .1.4היה והוראה כלשהי מהוראות הסכם זה תימצא בלתי חוקית תבוטל ההוראה וכל שאר סעיפי
ההסכם ימשיכו לחול.
 .2הגדרות
" .2.1השירות/ים" " /שירותי ההסעה" -שירותי הסעת תלמידים (בעיקר מתחת לגיל  )18ו/או
סטודנטים של המכללה ,במסגרת חוגים הפועלים במכללה ,והן במסגרת טיולים (להלן גם
"הסעות חוגים" ו" -הסעות טיולים" בהתאמה") ,הכל בהיקפים הנתונים לשיקול דעתה של
המכללה.
" .2.2מפרט השירותים" -המפרט המיוחד נספח א' למסמכי המכרז.
" .2.3המכללה" או "שטח המכללה" -מתחם גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר).
" .2.4נציג המזמין" -מי שיתמנה על ידי המזמין מעת לעת לעניין הסכם זה או כל חלק הימנו.
" .2.5כלי הרכב" -אוטובוסים/מידבוסים/מיניבוסים/רכב הסעות זעיר ו/או כל רכב אחר שישמש
לביצוע שירותי ההסעה ו/או חלקם.
 .3הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר בזה כדלקמן:
 .3.1הקבלן רשאי על פי כל דין להתקשר בהסכם זה ואין כל מניעה חוקית ,מקצועית ו/או אחרת
לספק את השירותים ו/או להתקשר בהסכם זה.
 .3.2הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המכללה רשאית להתקשר במקביל עם גורמים נוספים בהסכמים
להספקת שירותים מסוג השירותים המסופקים במסגרת הסכם זה ו/או חלקם.
 .3.3כי הוא עוסק במתן שירותים מן הסוג הנדרש וכי יש לו הידע ,הנסיון ,הכישורים ,היכולת,
המומחיות ,הרישיונות ,הציוד והאמצעים הכספיים ,האירגוניים הניהוליים ,הטכניים
והלוגיסטיים ,הדרושים לביצוע שירותי ההסעה במלואם ,במועדם ,ברמה ובטיב מעולים והכל
בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו ומתחייב כי ימשיכו לעמוד לרשותו בתקופת הסכם זה.
 .3.4כי כל פרטי ההסכם ברורים לו והוא בחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע ההסכם
ו/או הנובעים מהספקת השירותים וכי קיבל את כל ההסברים הדרושים לו כי ביכולתו לבצע
ולספק למזמין את השירותים בהתאם למפורט בהסכם זה ובנספחיו.
 .3.5כי קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה ,וכי אין כל מניעה ,על
פי דין או הסכם או אחרת ,לחתימתו על הסכם זה ולהוצאתו לפועל על ידו.
 .3.6כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס ,וכי יש בידו אישור תקף לאמור,
וכן אישור בר תוקף מאת רשויות מס הכנסה לעניין ניכוי מס במקור (או פטור).
 .3.7כי עיין בכל הנספחים ובכל המסמכים הקשורים במתן שירותי ההסעות ,בחן אותם היטב ,הם
נהירים לו וכי אין לו כל טענות או הערות לגביהם.
 .3.8הוא קרא ובדק את כל הוראות הסכם זה וכל אחד מנספחיו ,הבין את מהות שירותי ההסעה
והיקפם וכן קיבל כל הבהרה והסבר שהתבקשו על ידו בקשר עם שירותי ההסעה.
 .3.9כי חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את כל היבטיו ,לרבות היבטיו המשפטיים ותנאיו.
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 .3.10כי ידוע לו שביצוע שירותי ההסעה יביא אותו ו/או עובדיו במגע יומי עם עובדי המזמין ותלמידי
המזמין והוא מתחייב שהוא ועובדיו יתנהגו כלפי באי המזמין ,תלמידיו ועובדיו בנימוס
ובאדיבות.
 .3.11כי ידוע לו ,כי החלטת המזמין להתקשר איתו בהסכם זה מבוססת על התחייבויותיו והצהרותיו
כמפורט בהסכם זה.
 .3.12כי הצהרותיו בהסכם זה על נספחיו ונכונותן של הצהרות אלה ,לרבות כל אחת מהן ,הם תנאים
יסודיים של הסכם זה ,וכי הוא יהיה אחראי לפיצוי המזמין על מלוא נזקיו בכל מקרה בו יתברר
כי האמור בהצהרה אחת או יותר מהצהרותיו האמורות בהסכם זה אינו נכון ו/או אינו מדויק.
 .4התחייבויות הקבלן
הקבלן מתחייב בזה כדלקמן:
 .4.1לספק את שירותי ההסעה ולבצע את כל התחייבויותיו ,בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה
על כל נספחיו ,תוך עמידה בלוחות הזמנים ובמועדים ככל שידרשו ע"י המזמין ולשביעות רצונו
המלאה.
 .4.2לספק למזמין את שירותי ההסעה באמצעות כלי רכב חדישים ,נקיים ,מתוחזקים ומטופלים,
ובאמצעות נהגים מיומנים ,מנוסים ,ערניים ,מקצועיים ובעלי רישיון המתאים לסוג הרכב
והנוסעים.
 .4.3להשיג ,לקבל ולהחזיק בעצמו ,על אחריותו ועל חשבונו לפני תחילת תקופת ההתקשרות ,וכן
להחזיק בכל תקופת ההתקשרות ,כל רשיון ו/או היתר ו/או אישור ו/או כל מסמך אחר הדרושים
לפי כל דין לצורך אספקת שירותי ההסעה נשוא הסכם זה.
 .4.4לספק את שירותי ההסעה בהתאם לכל דין ולמלא בקפדנות אחר כל ההוראות ותנאי ההיתרים
והאישורים למיניהם במשך כל תקופת ההתקשרות ,זאת לרבות ,אך לא רק ,הוראות צו הפיקוח
על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,תשמ"ה( 1985-להלן" :צו
הפיקוח") ובין היתר ,אך לא רק ,הוראותיו בכל הנוגע לאיסור הסעה ברכב שגילו מעל  4שנים,
הוראות פקודת התעבורה [נוסח חדש] ,תקנות התעבורה ,תשכ"א( 1961 -להלן" -התקנות") ,חוק
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998-והתקנות מכוחו ,הנחיות משרד החינוך וכן
כל הוראה ,דין ,תקנה ו/או צו רלבנטיים.
 .4.5הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין וכן ,ומבלי לגרוע ,את כל הוראות חוזר מנכ"ל משרד
החינוך בנושא בטיחות ובטחון ,כפי שיעמדו בתוקף מעת לעת ,ואשר נוסחם נכון למועד כריתת
ההסכם מפורט בנספח א' למסמכי המכרז ,לרבות ,אך לא רק ,מתחייב כי כל הנהגים שיבצעו
הסעות עבור המזמין על-פי הסכם זה יהיו בעלי רישיון להסעת ילדים ,וכי הוא עומד גם ,אך לא
רק ,בכל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א.2001-
 .4.6המסמכים וההוראות המפורטים בפרק זה ייחשבו כמשלימים זה את זה ,והחובות המוטלות על
הקבלן על פיהם יפורשו על דרך ההשלמה וההרחבה .אולם ,למרות האמור לעיל ,בכל מקרה של
סתירה או אי התאמה בין ההוראות שבמסמכים כאמור ,לרבות כל הוראה שתינתן על ידי
המזמין או מי מטעמו ,תגבר ההוראה המחמירה יותר.
 .4.7הוראות פרק זה באות להוסיף על כל הוראה שבהסכם זה ו/או שבדין ואין בהן כדי לגרוע מאיזו
מהוראות הסכם זה ו/או איזו הוראה שבדין.
 .5התחייבות הקבלן לעניין כלי הרכב והנהגים
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מבלי לגרוע מהוראות סעיף  4לעיל ,ו/או מכל הוראה אחרת בהסכם זה ,הקבלן מתחייב כדלקמן:
 .5.1כי הוא רשום כדין כ"משרד להסעות" כמשמעו בצו הפיקוח.
 .5.2כי הוא מחזיק ברשיון בר תוקף ,על שמו ,מאת המפקח על התעבורה ,שהנו מורשה להסיע בשכר
על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך.
 .5.3כי כל כלי הרכב שבבעלותו ואשר ישמשו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,עומדים בדרישות
המצטברות הבאות:
 .5.3.1לכל אחד מכלי הרכב פוליסת ביטוח ורישיון רכב בתוקף והם עונים לדרישות הרישוי
ולהוראות כל דין.
 .5.3.2גילו של כל אחד מכלי הרכב אינו עולה על ( 4ארבע) שנים .גילו של כל כלי רכב נמדד לפי
תאריך העלייה לכביש ,כנקוב ברשיון הנהיגה.
 .5.3.3בשנתיים האחרונות ,אף לא אחד מכלי הרכב הורד מהכביש על ידי משרד התחבורה ו/או
משטרת ישראל ,בשל כשל טכני.
 .5.3.4הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו מצוידים במזגן תקין שיפעל במהלך כל הנסיעה ,לפי
דרישת הנוסעים ,חגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים ,מצויד באמצעי תקשורת ,בערכת
מילוט ובכל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים
להסעת נוסעים ולהסעת תלמידים ,לרבות על פי הוראות פקודת התעבורה [נוסח חדש]
ותקנות התעבורה ,התשכ"א( 1961-להלן" :תקנות התעבורה") ,כגון מגבה ,פנסי סימון
ואיתות ,חגורות בטיחות ושילוט ,ותרמיל עזרה ראשונה  -הכל כמפורט בתקנות התעבורה,
כפי שתהיינה בתוקף ,מעת לעת.
 .5.4במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן השירותים ,יספק הקבלן באופן מידי ,רכב חלופי העונה
לדרישות ההסכם ,באופן שלא יפגע בביצוע ההסעה.
 .5.5הקבלן מתחייב כי כל הנהגים שיבצעו את השירותים לפי הסכם זה ,יהיו בעלי רישיונות תקפים
להסעת ילדים כנדרש בתקנות התעבורה ו/או בהתאם להוראות כל דין ובעלי ניסיון של ( 3שלוש)
שנים לפחות כנהג בסוג הרכב אותו הוא נוהג לצורך ביצוע ההסכם ,בעלי אישורים רפואיים
המעידים ע ל מצב בריאותי תקין .כן מתחייב הקבלן כי רישיונם של הנהגים כאמור לעיל ,לא
נפסל בשנתיים האחרונות.
 .5.6הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שיספק את שירותי ההסעה עבור המזמין ,אשר במסגרתם יסיע ,בין
היתר ,קטינים ,וכי המזמין מהווה "מוסד" כמשמעו בחוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,תשס"א( 2001-לעיל ולהלן בסעיף זה" :החוק") .בהתאם לכך ,הקבלן
מתחייב לשתף פעולה עם המזמין ו/או מי מטעמו ,לשם קיום ומילוי הוראות החוק כמשמעו
בסעיף זה ואחר חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא "הנחיות ליישום החוק למניעת ההעסקה של
עברייני מין במוסד החינוך" ,המצורף להסכם זה במסגרת נספח א' ו/או הוראות כל חוזרי מנכ"ל
משרד החינוך הרלוונטיים כפי שיתעדכנו מעת לעת .במסגרת זאת ,מתחייב הקבלן להמציא
למזמין אישור תקף ממשטרת ישראל לגבי כל אחד מהמועסקים על ידו (להלן בפרק זה:
"עובד") ,לפיו אין מניעה להעסקת העובד לפי הוראות החוק ,וזאת על פי הנוסח הקבוע בתקנה
( 3ב) לתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור
המשטרה) ,תשס"ג .2003-באחריות הקבלן להמציא למזמין את האישור הנ"ל ,לא יאוחר משבוע
לפני תחילת מתן השירותים לפי הסכם זה .למניעת הספק יובהר ,כי המצאת האישור כאמור
היא תנאי הכרחי להעסקתו של כל אחד מהעובדים במסגרת שירותי ההסעה וכן לכניסתו
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למכללה לצורך ביצוע שירותי ההסעה ,וכי לא תותר כניסתו לשטח המכללה ו/או העסקתו של
אף עובד מבלי שהקבלן המציא למזמין אישור תקף כאמור עבורו .אי התרת העסקתו של עובד
כלשהו במסגרת שירותי ההסעה ,לא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו הן מבחינה כספית ,והן מכל
בחינה אחרת.
.5.7
 .5.8המזמין יהא רשאי ,מבלי שיהא עליו לנמק זאת ,לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו/או אחד
העובדים והקבלן מתחייב למלא מידית אחר דרישת המזמין .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
המזמין יהיה רשאי לדרוש החלפה של נהג גם בכל אחד מן המקרים הבאים:
 .5.8.1התקבלו תלונות מאת נציג המזמין על אופן תפקוד הנהג ,לרבות תלונות לגבי אופן הנסיעה,
אדיבות ,שירותיות וכיו"ב.
 .5.8.2העבר התעבורתי של הנהג אינו סביר לפי שיקול דעת המזמין.
 .5.9ככל הניתן ,הקבלן יספק נהגים קבועים וימעט ככל הניתן בהחלפת הנהגים.
 .5.10הקבלן מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם משרד התחבורה
בהתאם לדרישות הדין.
 .5.11כל נהג שיועסק על-ידי הקבלן לביצוע השירותים לפי הסכם זה ,יחתום עובר לתחילת עבודתו על
התחייבות הנהג לכללי התנהגות נאותה ,כאמור בנספח א'.
 .5.12הקבלן מתחייב לאכוף ולהקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים
התשמ"ג 1983-הן על ידי הנהגים והן על ידי הנוסעים.
 .5.13הקבלן ימלא אחר הוראות תקנה  168לתקנות התעבורה -תשכ"א 1961 -לעניין שעות הנהיגה.
 .5.14הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בהסכם זה.
 .6הפעלת שירותי ההסעה
 .6.1הקבלן מתחייב לספק למזמין שירותי הסעה ,בתנאים ,במועדים וביעדים המפורטים בנספח א'
למסמכי המכרז  ,ו/או בתנאים מיטביים כפי שיסוכמו בעתיד בכתב .על אף האמור בסעיף זה,
מובהר כי אין המזמין מתחייב להזמין הסעות בהיקפים המפורטים בנספח א' או בכל היקף
שהוא ,והוא רשאי שלא להזמין מן הקבלן הסעות כלל.
 .6.2הוצאה לקבלן הזמנה ,ככל שתתגלה סתירה בין הוראה הכלולה בהזמנה לבין הוראות ההסכם
יגברו הוראות ההסכם ,זולת אם צוין בהזמנה במפורש כי היא באה לשנות את הוראות ההסכם.
 .6.3למען הסר ספק ,מובהר בזאת כדלקמן:
 .6.3.1לעניין הסעות חוגים -ביצוע הסעות החוגים והיקפן תלוי במספר הנרשמים לחוגים
השונים ,ולכן יתכן ביצוע חלקי של הסעות החוגים ו/או ביצוע חלקי של מסלולי ההסעות
המצוינים במפרט נספח א'.
 .6.3.2לעניין הסעות טיולים -המזמין אינו מתחייב להזמין מהקבלן שירותי הסעות טיולים בכלל
ו/או בהיקף מסוים .כן ייתכנו שינויים ו/או ביטולים בנוגע לשירותי הסעות הטיולים
(כולם ו/או חלקם).
 .6.3.3יובהר כי ,המזמין יהיה רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,לצמצם ו/או להגדיל ,את
היקפי ו/או מועדי ההסעות ומסלולי הנסיעה ולשנותם ,לעומת המועדים ,היעדים
וההיקפים והמסלולים המנויים בנספח א' הנ"ל ,בין באופן זמני ובין באופן קבוע.
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 .6.3.4הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה או דרישה בקשר עם האמור בסעיף זה,
לרבות אם יוזמנו ממנו רק חלק מן השירותים המפורטים במפרט נספח א' למסמכי המכרז
ו/או אם לא יוזמנו ממנו שירותים בכלל.
 .6.3.5המזמין יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,למסור את ביצועם של שירותי ההסעה ,כולם
ו/או מקצתם ,לאחרים.
 .6.4הקבלן יעמוד בלוחות הזמנים הנקובים בחוזה זה על נספחיו ובתחנות האיסוף שהוגדרו על-ידי
המזמין באופן קפדני.
 .6.5הקבלן לא יאפשר לנוסעים ,שאינם נמנים עם עובדי המזמין ,תלמידיו ,מוריו ואורחיו לעשות
שימוש בשירותי ההסעה ,בין בתשלום ובין שלא בתשלום ,זולת אם קיבל לכך מראש ובכתב את
הסכמת המזמין.
 .6.6הקבלן ידווח בכתב למזמין על כל תקלה ,בעיה ,הפרעה או איחור הנוגעים למערך הפעלת
ההסעות (להלן – "תקלה") ,בין אם התקלה הנה זמנית או קבועה.
 .6.7הקבלן מתחייב כי הנהגים המבצעים את שירותי ההסעה יבצעו בדיקה ברכבים קודם להעלאת
נוסעים לכלי הרכב ,וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים ,ובסוף כל נסיעה
לוודא ירידת כל הנוסעים מהרכב.
 .6.8מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי בימי חג ו/או שבתון לא יספק הקבלן למזמין שירותי
הסעות כמפורט בנספח א' הנ"ל.
 .6.9על הקבלן לקבוע את נציגו – "נציג הקבלן" אשר יהיה איש הקשר מטעם הקבלן עם המזמין.
נציג הקבלן יהווה את הכתובת אליה יפנה המזמין בכל בקשה ,הצעה ,דרישה ,תלונה או תגובה
ויהווה גורם מוסמך מטעם הקבלן אשר כל תשובה ,מידע ,נתון ,הבטחה ,התחייבות ,הצהרה או
מצג שימסרו לו ו/או על ידו ,יחייבו את הקבלן .נציג הקבלן יפקח מטעם הקבלן על קיום
התחייבויות הקבלן כלפי המזמין .נציג הקבלן יהיה זמין בכל שעות העבודה באמצעות טלפון
נייד ,דוא"ל ופקס.
 .6.10הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בהסכם זה.

 .7תקופת ההתקשרות
.7.1
.7.2

.7.3

.7.4

מבלי לגרוע מהוראות סעיף  7.3להלן ,חוזה זה הנו למשך שנתיים החל מיום ______ ועד יום
______ (להלן" :תקופת ההתקשרות").
למכללה נתונה האופציה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את החוזה בינה לבין הספק הזוכה
לתקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת עד  5שנים בסה"כ (כולל תקופת ההתקשרות
המקורית) .הארכת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף זה ,תיערך על דרך של מתן הודעה מטעם
המכללה לקבלן ,לפחות  30ימים עובר לסיום תקופת ההתקשרות המקורית או המוארכת.
מבלי לגרוע מהוראת סעיף  -7.1לעיל ,מוסכם ומוצהר כי המזמין רשאי להודיע לקבלן ,בכל עת
על רצונו בהפסקת חוזה זה ,מכל סיבה שהיא ומבלי שיהיה עליו לנמק את רצונו בביטול החוזה,
ובלבד שהודעה בכתב על כךנמסרה לקבלן ( 30שלושים) ימים לפני המועד המיועד לסיום החוזה.
מסר המזמין לקבלן הודעה כאמור ,יראו את המועד הנקוב בהודעה כמועד סיום תקופת
ההתקשרות והוראות חוזה זה הנוגעות לתום תקופת ההתקשרות יחולו ,בשינויים המחויבים,
במועד זה.
בתוך תקופת ההתקשרות ,יהיה רשאי המזמין להוציא הזמנות לקבלן וכן לקבלנים נוספים.
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 .8התמורה
 .8.1בתמורה לביצוע כל התחייבויות הקבלן כלפי המזמין במועדם ,ובכלל זה גם ,אך לא רק ,קיום
מלוא התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו ,ישלם המזמין לקבלן את התמורה המגיעה לקבלן בהתאם
למחירים הנקובים בהצעת הקבלן נספח "ג" למסמכי המכרז ,בהפחתה או שינוי הקבועים
בהסכם ו/א בנספחיו.
 .8.2התמורה הנקובה הינה מוסכמת והמזמין לא ישלם מעבר אליה כל תוספת אלא אם כן הוסכם
הדבר מפורשות ובכתב תוך ציון מפורט ומפורש של סיבת התוספת והיקפה והכל בתנאי שנציגו
המוסמך של המזמין אישר את התוספת מראש ובכתב.
 .8.3מוסכם ומותנה כי מן התמורה לה יהיה זכאי הקבלן ינוכו סכומים הקבועים בהסכם זה ,כפיצוי
מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכום אחר ו/או נוסף שהמזמין זכאי ו/או מחויב ,על פי
דין ו/או על פי ההסכם ,להפחית ,לקזז או לנכות.
 .8.4למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותי ההסעות
לפי המסלולים המפורטים בנספח א' ,ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות ,לא תעשה כל
התחשבנות על בסיס אחר כמו תשלום לנוסע ,מחיר לק"מ וכיו"ב התחשבנויות.
 .8.5יובהר כי הקביעה בדבר סוג הרכב אשר ישמש לכל הסעה ,נתונה להחלטת המכללה ,בהתאם
לכמות הנרשמים לחוגים ו/או בהתאם לכל שיקול אחר של המכללה .היה וסיפק הקבלן סוג רכב
שונה מן הסוג שנתבקש על ידי המכללה ,לא יהיה בכך כדי לזכותו בתוספת תשלום.
 .8.6הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו/או בגין שינויים
במספר התלמידים שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן שרותי
ההסעות  ,ולא נשתנה אורך מסלול הנסיעה.
 .8.7על אף האמור לעיל ,במקרה של תוספת של  3נקודות איסוף או יותר באותו מסלול ,יהיה הקבלן
זכאי לתוספת של  2ֵ %ממחיר המסלול.
 .8.8התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי ההסעות יהיו על פי המפורט להלן:
 .8.8.1המכללה לא תשא בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות הסעות שבוטלו על ידה ,בין אם בוטלו
לצמיתות ו/או באופן זמני ,ושהיו אמורים להינתן בחלוף  24שעות ממתן ההודעה על
ביטול .כמו כן לא תהא המכללה חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שינויים בימי ההסעות
ובלבד שניתנה הודעה על כך לפחות  24שעות מראש ו/או בשעות ההסעות.
 .8.8.2החליטה המכללה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להוסיף מסלול/י נסיעה נוספים ,יקבע
התשלום לו זכאי הקבלן על-ידי נציג המזמין על בסיס ניתוח מחירי הקבלן בגין מסלולי
ההסעה/ות האחר/ים ,בהתחשב בסוג כלי הרכב הנדרש על ידי המכללה לביצוע ההסעות,
ולאחר שמיעת עמדת הקבלן .הקביעה הסופית בדבר גובה התשלום בגין מסלולי נסיעה
נוספים כאמור ,נתונה למזמין.
 .8.8.3למען הסר כל ספק ,יובהר כי אין בהסכם זה ו/או בכל אחד מנספחיו ,כדי לחייב את
המכללה להוסיף לקבלן מסלול/י נסיעה חדש/ים והיא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
למסור את ביצועם של שירותי הסעות אלו ,לאחרים.
 .9תנאי תשלום
בכפוף לקיום כל התחייבויות הקבלן במועדן ,ישלם המזמין לספק את הסכומים להם יהיה זכאי ,על
פי לוח תשלומים ובתנאים כמפורט להלן:
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.9.1

.9.2

.9.3
.9.4
.9.5
.9.6

.9.7

בין האחד לחמישה בכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן למכללה חשבון מפורט שנתנו על ידו בחודש
לרבות
הרלבנטיים
הפרטים
כל
את
הקבלן
יפרט
בחשבון
החולף.
האתרים/המבנים/המוצרים/הפריטים/השירותים אליהם מתייחסים החשבונות מספר ההזמנה,
מחירי הבסיס הנקובים והפרשי ההצמדה ככל שיש ,פירוט כמויות ,שעות וכל פרט אחר או נוסף
הדרוש לצורך בדיקת החשבונות.
נציג המזמין יבדוק את החשבון תוך  7ימים ויאשרו ,במלואו או בחלקו .נציג המזמין יהא רשאי
להפחית מהחשבון את הסכומים בגין הסעות חוגים שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית .זאת,
בנוסף לקנסות שיוטלו על הקבלן בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף  18להלן וכן כל סכום אחר
ו/או נוסף בהתאם לאמור בסעיף  8.3לעיל ,ככל שיוטלו .עם קבלת אישור נציג המזמין תוגש על
ידי הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי נציג המזמין.
איחר הקבלן בהגשת החשבונית ו/או לא הגישה בהתאם להוראות הסכם זה ,יידחה ביצוע
התשלום בחודש ימים ובגין תקופה זו לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת ,הצמדה ו/או ריבית.
תשלום התמורה יבוצע בתנאי שוטף .45 +
מובהר ,למען הסר ספק כי חתימת מקבל הטובין או כל גורם אחר אצל המזמין ,על גבי
החשבונית ו/או ההזמנה ו/או על גבי כל מסמך אחר ו/או נוסף ,הנה תנאי הכרחי אך אינה מהווה
תנאי מספיק ומכל מקום אין בה לחייב את המזמין בדבר.
כן מובהר כי אין בכוחם של כל הוראה ו/או תנאי ו/או הסבר ו/או הגבלה ו/או החרגה וכל כיו"ב
הכלולים ע"ג תעודת המשלוח ו/או החשבונית ו/או כל מסמך אחר ו/או נוסף שהוציא הקבלן
(להלן לסעיף זה – "הוראה") ,לגבור על הוראות ההסכם ו/או נספחיו ,אף אם חתם על גבם ו/או
בצידם מי מטעם עורך המזמין.
מובהר כי על מנת שהוראה ,כהגדרתה לעיל ,תגבור על הוראה הכלולה בהסכם ו/או בנספחיו,
יש הכרח שיתקיימו לגביה במצטבר לפחות כל התנאים האמורים להלן:
ד .צוין במפורש ,בצורה מובלטת ומוגדלת ,כי ה"הוראה" גוברת על הוראה הכלולה
בהסכם ו/או בנספחיו ,תוך ציון מספרה של ההוראה.
ה .שני מורשי חתימה מוסמכים ,מטעם המזמין חתמו על ההוראה הגוברת.

 .10תנאי הצמדה
 .10.1המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המחיר לא יהיו צמודים למדד ו/או לכל
הצמדה ו/או תוספת אחרת  ,אלא אם צוין הדבר אחרת במפורש.

 .11העסקת עובדים:
 .11.1לצורך קיום התחייבויותיו כלפי המזמין ,בנוסף לאמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,מתחייב
הקבלן להעסיק אך ורק עובדים שיהיו מתאימים ,מיומנים ,מנוסים ובעלי כל ההיתרים,
האישורים והרישיונות וההדרכות הדרושים על פי כל דין ו/או פרקטיקה טובה .מובהר בזאת כי
הקבלן יישא בעלות ההדרכה ו/או הכשרת העובדים ו/או ההשתלמויות של העובדים ,ויהיה
אחראי על העברת הנחיות הבטיחות הרלוונטיות לעובדים והדרכתם בנושאי בטיחות בעבודה
כפי שנדרש על-פי כל דין ופרקטיקות מקובלות.
 .11.2הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובדים שאינם תושבים קבועים ו/או אזרחי מדינת ישראל וכן לא
להעסיק עובדים קטינים.
 .11.3הקבלן מתחייב ,לפי דרישתו המנומקת בכתב של המזמין ,להפסיק מיד את עבודתו של עובד
אשר לפי דעת המזמין אינו רצוי או אינו מתאים ו/או להעבירו מתפקידולמען הסר ספק מובהר
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כי המזמין יהיה פטור מכל חובה לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים שנגרמו
או עשויים להיגרם לו בשל כך שדרש את הפסקת עבודתו של עובד כאמור.

 .12אי תחולת יחסי עובד מעביד
.12.1

.12.2

.12.3

.12.4

.12.5
.12.6

הקבלן מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד
תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או
הפסד שיקרו או שיגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או לצד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע –
או אי ביצוע – התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.
הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לרבות
עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו ,ככל שהוא רשאי להעסיק ו/או מעסיק כאלה ,לבין המזמין יחסי
עובד מעביד ,וכי כל העובדים ו/או הפועלים שיועסקו מטעם הקבלן אצל המזמין ו/או בעבור
הטובין ו/או השירותים המסופקים למזמין ,לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה,
יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם ובין המזמין כל יחסי עובד ומעביד ,וכל
ההוצאות בגינם תהיינה על חשבון הקבלן ויחולו עליו בלבד כמו כן לא תעמוד לקבלן ולעובדיו
כל זכות מהזכויות הניתנות או המוקנות לעובד שכיר במזמין על פי כל דין.
כל ההוצאות הנובעות ,נוגעות או קשורות ,במישרין ו/או בעקיפין ,להספקת השירותים ו/או
הטובין נשוא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות הקבלן ,לרבות תשלום לעובדי הקבלן (לרבות שכר
עבודה ,מס הכנסה ,תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי,
ביטוחים ואחר) ,תשלומי מיסים ו/או הפרשות ו/או ניכויים ו/או העברות שהוטלו כולם עפ"י דין,
ביטוחים ו כל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השרות ו/או הספקת
הטובין יחולו על הקבלן וישולמו על ידו ,והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן
לתשלומים אלה ,לא כלפי עובדי הקבלן ולא כלפי רשויות כלשהן.
למען הסר ספק ,הקבלן מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדיו לרבות תשלום שכר עבודה,
תנאים נלווים ,זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה
אשר חל ו/או יחול על עובדי הקבלן .בנוסף הקבלן ידווח כדין לכל הרשויות כנדרש וכן לדאוג
לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי הדין ,לרבות שמירה על שוויון הזדמנויות
כנדרש בחוק ,מניעת הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימים לטיפול בכך.
הקבלן מתחייב להמציא לפי דרישת המזמין בכל עת דו"ח רו"ח על אישור ביצוע חיובים אלה.
הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או
הפועלים מטעמו כנגד המזמין ו/או מי מטעמו הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מהספקת
השירותים ו/או הטובין נשוא חוזה זה ,וזאת תוך  14ימים מדרישה בכתב שתופנה אל הקבלן על
ידי המזמין ובכלל זה בגין הוצאותיו של המזמין הנובעות מהתגוננותו מן התביעה האמורה .אין
באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הקבלן להתגונן מפני כל תביעה של עובד כאמור.

 .13ערבות בנקאית לקיום החוזה
 .13.1הקבלן הזוכה ימציא למזמין ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית להבטחת ביצוע
התחייבויותיו על פי תנאי החוזה  /הזמנה לרבות חיוביו בגין שירותים נוספים ו/או אחרים
שיוזמנו על בסיס חוזה זה ו/או מכוחו (להלן" :ערבות הביצוע").
 .13.2הערבות לביצוע תומצא למזמין עד לא יאוחר מאשר תוך  7ימים ממועד חתימת ההסכם.
 .13.3ערבות הביצוע תהיה בסכום של ( ₪ 5,000במילים :חמשת אלפים .)₪
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 .13.4ערבות הביצוע לא תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.
 .13.5ערבות הביצוע תהיה בתוקף ממועד מסירתה למזמין ועד תשעים ( )90יום לאחר תום תקופת
החוזה.
 .13.6ערבות הביצוע תהיה מנוסחת בדיוק בהתאם לנספח י' נוסח ערבות בנקאית.

 .14חילוט ערבויות בנקאיות
 .14.1המזמין יהיה רשאי לחלט ו/או להציג דרישת תשלום על פי ,או מכח ,ערבות הביצוע בכל מקרה
בו הפר הקבלן לדעת המזמין את תנאי החוזה/הזמנה ,כדי להיפרע מכל סכום שהקבלן חב ו/או
עשוי לחוב כלפיו על פי חוזה זה ו/או מכוחו ו/או בקשר אליו מבלי שיהיה חייב לפרט או לנמק
את דרישת החילוט.
 .14.2אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה כדי למנוע או להגביל את המזמין מלהיזקק לכל סעד אחר,
או נוסף העומד לרשותו על פי דין ו/או על פי החוזה ,או להגביל את זכותו לקבלת פיצוי מעבר
לסכום הערבות הבנקאית בגין כל הפרת חוזה ע"י הקבלן.
 .14.3חולטה הערבות ,יעמיד הקבלן ערבות חלופית תחתיה מיד.

 .15אחריות ושיפוי
.15.1

.15.2

.15.3

.15.4

.15.5

הקבלן מתחייב ,על חשבונו ,להפעיל ולנהל את שירותי ההסעה ,תוך נקיטת כל האמצעים
הדרושים בנסיבות העניין לתפעול זהיר ,סביר ,בטוח ובטיחותי שלהם ולמניעה בכל עת של נזק
ו/או פגיעה לרכוש ו/או לאדם במהלך אספקת שירותי ההסעה ,וכן מתחייב להתקין כל אמצעי
הנדרש על פי כל דין ו/או בהתאם להוראות חוזה זה על חשבונו ,לשם קיום התחייבויותיו כאמור
בסעיף זה.
הקבלן לבדו אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל קלקול ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או
אובדן ,ישירים ו/או עקיפים ,בלא יוצא מן הכלל ,אשר ייגרמו לאדם ו/או לרכוש ,בלא יוצא מן
הכלל ,לרבות אלה אשר ייגרמו למזמין ,עובדיו ,מוריו ,הלומדים בו והמתארחים בו או לכל צד
ג' ,כתוצאה מהפעלת שירותי ההסעה ו/או כתוצאה מפעולתם ו/או מחדלם של הקבלן ו/או עובדיו
ו/או מי מטעמו ,במישרין ו/או בעקיפין ,וינקוט בכל האמצעים למניעתם.
הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות המזמין בגין כל נזק ,תשלום והוצאה סבירה אשר ייגרמו לו
ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנו על ידי כל אדם בשל כל מעשה ו/או מחדל ו/או קלקול ו/או נזק
ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד כתוצאה מהפעלת שירותי ההסעה ,או בקשר עם שירותי
ההסעה ,על ידי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.
הקבלן ישיב למזמין ו/או מי מטעמו כל סכום שישולם על ידי מי מהם לכל צד שלישי כתוצאה
מנזקים שנגרמו תוך כדי שירותי ההסעה ו/או בקשר לכך על ידי הקבלן או מי מטעמו  -במעשה
או במחדל  -בצירוף הוצאותיהם הנלוות ,לרבות הוצאות משפטיות ,שכר טרחת עו"ד וכיוצ"ב
(להלן" :ההוצאות") .כל סכום ששולם על ידי המזמין ו/או מי מטעמו כאמור לעיל לרבות
ההוצאות ייחשב כחוב המגיע למזמין מהקבלן על פי הסכם זה והמזמין יהיה רשאי לגבותו בכל
דרך שימצא לנכון ,לרבות קיזוזו מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל עת.
הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה.

 .16ביטוח
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 .16.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים
למשך כל תקופת ההסכם ,על חשבונו ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח
המצורף להסכם ומסומן כנספח י"א'.
 .16.2כמו כן מתחייב הקבלן לקיים ביטוח חובה כנדרש עפ"י דין  ,ביטוח רכוש מקיף לכלי הרכב וכן
ביטוח צד שלישי רכב רכוש וביטוח בגין פגיעה גופנית שלא קיימת חובה לבטחה עפ"י דין
)המבטח מפורשות הסעת נוסעים בשכר) וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני
הנדסי .הקבלן מוותר בזאת על כל זכות לפיצוי ו/או שיפוי מאת המזמין בגין כל מקרה ביטוח
המכוסה בביטוחים אלו .כמו כן ,מתחייב הקבלן כי הביטוחים המפורטים לעיל) למעט ביטוח
חובה ) כוללים:
 .16.2.1סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו למעט כלפי אדם
שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ,וכי הביטוחים מורחבים לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו
היה ויתבעו בגין אחריותם כמזמינים ו/או בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או
מי מטעמו ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .16.2.2תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין וכי המבטח מוותר על כל
טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
 .16.3הביטוחים כמפורט בסעיף זה לא יכללו כל מגבלה לגבי חבות עקב אש ,התפוצצות ,בהלה ,פרעות,
שביתות והשבתות ,שימוש במנופים ,מכשירי הרמה ,לרבות פריקה וטעינה ,חבות בגין וכלפי
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
 .16.4הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ,תוך  7ימים ,את אישור עריכת הביטוח כפי שהוא מפורט
בנספח יא' ,כשהוא חתום בידי המבטח .כמו כן ,מתחייב הקבלן להמציא למזמין אישור זה חתום
מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
 .16.5הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי
הביטוח ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים .עוד מתחייב הקבלן
לשתף פעולה עם המזמין ,ככל שיידרש ,לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין עפ"י ביטוחי
הקבלן ,ובכלל זה להודיע למבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה עפ"י ביטוחי
הקבלן.
 .16.6מוצהר ומוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת אישור עריכת הביטוח על ידי
הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריות ו/או לצמצם
את אחריותו עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין.
 .16.7המזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,להתיר שינויים בתנאי הביטוח שפורטו לעיל בהתאם לשיקול
דעתו.
 .16.8הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו,
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית
הנקובה בפוליסה ו/או הפרת תנאי פוליסה ו/או תנאי ביטוח חסר) על פי הביטוחים הנערכים
בהתאם לאישור עריכת ביטוחי החברה והקבלן פוטר בזאת את המזמין וכל הבאים מטעמו מכל
אחריות לנזק בגינו הוא זכאי לשיפוי כאמור.
 .16.9הקבלן מתחייב להודיע למזמין בכתב ומיד על כל "מקרה בטוח" שנגרם לו ו/או לצד ג' .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן להודיע למזמין בכתב כאמור על כל דרישה ,תביעה
או פניה שהתקבלה אצלו ואשר עניינה הוא בנזק שנגרם לפונה .אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת
הקבלן להודיע למבטחיו ו/או לכל גורם מוסמך ו/או אחר.
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.16.10הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה.

 .17איסור הסבת זכויות/קבלנות משנה
הואיל והאפשרות לניהול והפעלת שירותי הסעה ניתנת לקבלן בלבד ,הרי מוסכם ,מותנה ומוצהר בין
הצדדים ,למען הסר ספק ,כי זכות ההפעלה ,הניהול והשימוש ,כאמור לעיל ובחוזה זה ו /התחייבויות
הקבלן אינן ניתנות להעברה ,המחאה ,מכירה ,השכרה ,חכירה ,מסירה רשות ו/או לכל עסקה אחרת
בין במישרין ובין בעקיפין בלא יוצא מן הכלל ומכל מין וסוג שהם ,זאת אלא אם קיבל הקבלן את אישור
המזמין בכתב ומראש .מקום בו הקבלן הנו תאגיד ,יראו כל העברת מניות הקבלן ,מכל סוג ובכל היקף,
כהעברת זכויות אסורה.
הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי בחוזה זה.

 .18פיצויים וקנסות
 .18.1בקרות האירועים המפורטים להלן ,יחויב הקבלן בפיצוי המוסכם הקבוע בטבלה:
פיצוי מוסכם

נושא ההפרה

איחור של מעל  15דקות עד  30דקות בהתייצבות לתחנת
האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד
החינוכי
איחור של מעל  30דקות ועד  45דקות בהתייצבות לתחנת
₪ 300
האיסוף האשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי
איחור של מעל  45דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף
₪ 500
הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי
₪ 250
רכב ההסעה מלוכלך
₪ 150

מזגן לא תקין/לא עובד מעל  2יממות

₪ 100

מזגן לא תקין/לא עובד מעל  3יממות

₪ 300

התנהגות לא נאותה של הנהג

₪ 250

אי החלפה של עובד למרות בקשה של המזמין

 ₪ 250לכל יום

רכב הסעה חלופי שגילו למעלה מ 4 -שנים
אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן

 ₪ 100לכל יום עבודה
₪ 100

שילוב קווים ללא אישור המכללה המזמינה

 ₪ 300לכל יום ולכל רכב

שימוש ברכב שלא מתאים לדרישות המכללה המזמינה

₪ 300

איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי הרשות
המזמינה
התייצבות עובד שלא הומצא לגביו למזמין אישור תקף
₪ 1,000
ממשטרת ישראל בנוסח הקבוע בתקנות למניעת העסקה של
עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור
המשטרה) ,תשס"ג.2003-
 .18.2הסכומים האמורים לעיל מהווים פיצוי מוסכם אשר נראה לצדדים כסכום סביר בעת כריתת
החוזה.
₪ 1,000
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 .18.3מבלי לגרוע מחובת הקבלן לספק את סכומי הפיצויים האמורים יהיה רשאי המזמין לגבות את
סכום הפיצוי המוסכם מכל סכום שיחוב לקבלן ו/או מהערבות הבנקאית ,כאמור בסעיף  14לעיל.
 .18.4תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו
לפי חוזה זה.
 .18.5למען הסר ספק מובהר כי בנוסף לפיצוי המוסכם כאמור ,לא תשולם לקבלן התמורה לה הוא
זכאי בגין השירות שבגינו מחויב הקבלן לשלם למזמין פיצוי מוסכם.

 .19פיצויים ותרופות
 .19.1מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם ו/או בנספחיו ו/או בכל סעד הקבוע בכל דין ,מוסכם כי
המזמין יהיה רשאי ,על פי בחירתו ,לבטל את כל ההזמנה ו/או החוזה וזאת בנוסף לזכותו לקבל
את הפיצוי המוסכם הקבוע בסעיף  18לעיל ו/או לזכותו להיזקק לכל סעד אחר לו הוא זכאי על
פי כל דין ו/או על פי תנאי חוזה זה .וזאת בקרות אחד או יותר מן המקרים המפורטים להלן:
 .19.1.1חל איחור בלתי סביר בביצוע חלק מהתחייבויות הקבלן ו/או חל איחור ,הפסקה או
הפרעה בביצוע התחייבויות הקבלן שיש בהמשכן ,לדעת נציג המזמין לגרום לנזק ממשי
או בלתי הפיך למזמין ו/או להפרעה לפעילות בה.
 .19.1.2המזמין מצא כי קיימת סבירות גבוהה ,שהקבלן לא יעמוד במועד או מועדים להם
התחייב והאיחור הצפוי עשוי לגרום לנזק ממשי או בלתי הפיך או להפרעה לפעילות
המזמין או לחלקים ממנה.
 .19.1.3כשיש בידי נציג המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר
שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות ו/או כי הקבלן אינו מבצע את משימותיו
בהתאם למפרטים ,ובתנאי שהתראה ששיגר נציג המזמין לקבלן לתיקון מחדליו לא
הביאה לתיקונם לשביעות רצון נציג המזמין.
 .19.1.4כשהקבלן הסב ,את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או העסיק קבלן משנה בביצוע
התחייבויותיו  -בלי הסכמת המזמין בכתב.
 .19.1.5הוגשה כנגד הקבלן ו/או בעניינו ו/או על ידו בקשה למינוי מפרק ו/או כונס נכסים ו/או
ו/או נאמן ו/או למתן צו הסדר נושים ו/או עיכוב הליכים ו/או הקפאת הליכים ו/או
פשיטת רגל ו/או בקשה להטלת עיקול זמני על נכסיו ו/או בקשה להכריז על הקבלן כחייב
מוגבל באמצעים ו/או ניתן כנגדו צו איחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל והכל בין אם
הבקשה הנה למינוי ו/או למתן צו זמני או קבוע ,והכל בין אם הוגשה הבקשה על ידי צד
ג' ובין על ידי הקבלן עצמו וההליך לא נדחה ו/או לא בוטל בתוך  7ימים ממועד הגשתו.
 .19.1.6כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו ו/או מטעמו של
הקבלן ו/או עובד שלו ,נתן או הציע לאדם ו/או ביקש ו/או קיבל מאדם כלשהו שוחד,
מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ו/או
הגיש ביודעין ו/או ברשלנות חמורה חשבון ו/או דפי מדידה הכוללים פרטים בלתי נכונים
מתוך ניסיון לקבל תמורה לה אינו זכאי.
 .19.1.7כשהוברר ,להנחת דעת נציג המזמין ,כי המחאות ו/או תשלומים שמסר הקבלן לעובדיו
ו/או לספקיו/קבלניו (להלן – "זכאי הקבלן") ,חוללו באי פירעון ו/או כי הקבלן נמנע
מלשלם לזכאי הקבלן תשלומים המגיעים להם ,ובלבד שהמזמין דרש מן הקבלן הסברים
והקבלן לא נתן למזמין ,בכתב ,הסברים המניחים את דעת המזמין .מבלי לגרוע מן
האמור לעיל ,ובלי שיהיה בכך להטיל עליו חובה כלשהי ו/או לגרוע מאחריות ו/או חובת
הקבלן ,רשאי המזמין ,אם שוכנע כי הדבר נחוץ לשם הספקת השירותים בהתאם ללוחות
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הזמנים שנקבעו בחוזה זה ,לשלם לעובד הקבלן את אותם סכומים שהמזמין שוכנע כי
הם מגיעים לעובד הקבלן מאת הקבלן ,ולקזז אותם מכל סכום המגיע ו/או יגיע לקבלן
מן המזמין.
 .19.1.8כשהוכח להנחת דעתו של המזמין כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה בקשר עם
חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר יש בה כדי
להשפיע על ההתקשרות עמו.
 .19.1.1אי הספקת שירותי ההסעה מכל סיבה שהיא בלא יוצא מהכלל במשך תקופה רצופה של
שני ימי עבודה או יותר ,בימים בהם חייב הקבלן על פי חוזה זה לספק שירותים.
 .19.1.2אם הקבלן העביר לאחר ו/או לאחרים ,את ההפעלה ו/או הניהול של שירותי ההסעה,
בין באופן מלא ובין באופן חלקי ,בין באופן קבוע ,בין ובין באופן זמני
 .19.1.3כשהקבלן הפר הפרה יסודית של חוזה זה ו/או כשהקבלן הפר חוזה זה בהפרה שאינה
יסודית וחלפו  7ימים או זמן סביר ,הקצר מבניהם ,ממועד שהקבלן נדרש לתקן את
ההפרה וההפרה לא תוקנה על ידו לשביעות רצון המזמין.
 .19.1.4בכל מקרה אחר ו/או נוסף שנקבע ,ככל שנקבע ,בהוראות ההסכם ,מסמכי המכרז
ונספחיו.
 .19.2במקרה של ביטול החוזה או חלק ממנו ,ע"י המזמין כאמור לעיל ,המזמין יהיה רשאי לרכוש
את אותם שירותים אצל קבלן אחר ,ולגבות מהקבלן המקורי ,על פי בחירתו ,את הפיצוי
המוסכם ,או את ההפרש בין הערך של הטובין או השירותים שהזמנתם בוטלה ,וזאת בנוסף
לכל נזק אחר ,ישיר או עקיף ,שנגרם למזמין בהקשר לאיחור הקבלן.
 .19.3בנוסף ,ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יהיה זכאי המזמין מן הקבלן לפיצוי כמפורט בסעיף 18
לעיל ,ככל שנקבע.

 .20סמכות שיפוט
 .20.1מוסכם על הצדדים כי לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה ,ולהם בלבד ,הסמכות
המקומית הבלעדית והייחודית לדון בכל תביעה וסכסוך בין הצדדים הנובע ו/או הקשור לחוזה
זה בין במישרין ובין בעקיפין.

 .21הודעות ושונות
.21.1
.21.2

.21.3

.21.4

כל הודעה שתישלח על ידי צד בחוזה זה למשנהו לכתובתו של הנ"ל בדואר רשום תחשב כאילו
הגיעה לתעודתה בתום  72שעות ממשלוחה.
למען הסר ספק מודגש בזאת כי שום ויתור ,השהייה ,ארכה ,דחייה או הזנחה מצד המזמין
בשימוש בזכותו על פי חוזה זה לא תקנה לק בלן זכות או אפשרות ולא תהיה לו כל זכות שהיא
שהייתה לו אלמלא המעשה או המחדל של המזמין ,אם יהיו כאלה ,כאמור בפסקה זו.
הימנעות המזמין מנקיטת פעולה ו/או שימוש בזכות המוקנית לו בחוזה זה ו/או בדין ,ו/או
שימוש מצומצם בזכות ,לא תחשב כהסכמה ו/או ויתור על זכויות אלה ו/או על המתחייב מתנאי
חוזה זה.
המזמין רשאי לקזז כל סכום שהקבלן חייב לו ,בין קצוב ובין שאינו קצוב ,מכל סכום שהמזמין
חב לקבלן ,ככל שהוא חב לו ,הן מכוח חוזה זה והן מכח כל התקשרות אחרת ו/או נוספת .הקבלן
לא יהיה רשאי לקזז כל זכות ו/או סכום שהוא חב ו/או יחוב למזמין מתשלומים שהמזמין חב
לו ,ככל שיחוב לו.
חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
72

מכרז פומבי מס'  2020/1למתן שירותי הסעות לתלמידים
.21.5

.21.6
.21.7

.21.8
.21.9

כל שינוי ,קיצור ,תיקון הארכה או ביטול של חוזה זה יעשו מראש ,בכתב ובחתימת מורשי
החתימה במזמין .ולעניין סעיף זה רואים את דרישת הכתב כמהותית .חוזה זה אינו ניתן לשינוי
בהתנהגות.
בכל מקום בהסכם זה בו נקבעה דרישת כתב ,הדרישה הנה מהותית ולא ניתן לוותר עליה אלא
בכתב.
כל שינוי ,קיצור ,ויתור ,ארכה או תיקון של הוראות חוזה זה יעשה בכתב ובחתימת מורשה
החתימה המוסמך של המזמין .למען הסר ספק מובהר כי בכל מקום בו חתימת המזמין כאמור
אינה חתימת מנהלת מחלקת הרכש במזמין ,מוטל על הקבלן הנטל לוודא כי החותם מטעם
המזמין הנו מורשה חתימה מטעם המזמין.
בכל מקום בהסכם ובנספחיו בו נקבע כי מתן הוראה ,אישור ,הסכמה וכיו"ב יהיה בכתב ,יראו
את דרישת הכתב כמחייבת.
לנציג המזמין כהגדרתו במפרט אין סמכות לחייב את המזמין ו/או לשחרר את הקבלן מאיזו
מהתחייבויותיו ,זולת אם נקבע אחרת בהסכם ו/או בנספחיו במפורש .רק חתימת שני מורשי
חתימה מוסמכים מטעם המזמין ,בצירוף חותמת המזמין ,מחייבת את המזמין.
לראיה באו הצדדים על החתום:
____________________________
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)

____________
הקבלן

אישור חתימות (במקרה שהקבלן תאגיד)
אני הח"מ _____________ עו"ד מאשר כי ____________ ו _______________ מורשים לחתום
בשמה של חברת __________ ח.פ _________ .מרח' _____________ (להלן" :הקבלן" ו/או
"החברה ") וכי חתימתם בצירוף חותמת החברה ,על גבי ההסכם דלעיל ,מחייבת את הקבלן ,על פי מסמכי
ההתאגדות של הקבלן והחלטות החברה.
_______________
עו"ד

_______________
תאריך

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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נספח י' -נספח נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
לכבוד
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)
הנדון :ערבות בנקאית מס' ………… ע"ס ₪ .........
הערבות בתוקף עד ..............................................
 .1על פי בקשת …………………………………………( ..להלן – "החייב") ,אנו ערבים בזה
כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש עד
לסכום ( ₪ 5,000במילים :חמשת אלפים שקלים חדשים) (להלן" -סכום הערבות") ,בקשר להסכם
למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או סטודנטים.
 .2אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו
חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי ,שיכולה לעמוד לחייבבהקשר
לחיוב כלפיכם ,ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
 .3ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ________ ועד בכלל ,לאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 .4ערבות זו אינה ניתנת להעברה או הסבה.
 .5דרישה זו על פי ערבות זו ,יש להפנות לסניף הבנק ,אשר כתובתו היא :
_________________________________________________(בנק)
חותמת וחתימה_____________________ (סניף)
________________________________________________ (כתובת)

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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 נספח יא' -תאריך הנפקת האישור

אישור קיום ביטוחים

((DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל
תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*
שם
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.

המבוטח
שם

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהודרת
הפוליסה






תאריך
התחלה

תאריך
סיום

אופי העסקה*
נדל"ן
שירותים
אספקת מוצרים
אחר______ :









גבול האחריות/סכום
ביטוח
מטבע
סכום

מעמד מבקש האישור*
משכיר
שוכר
זכיין
קבלני משנה
מזמין שירותים
מזמין מוצרים
אחר______ :

כיסויים נוספים
בתוקף וביטוח חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנפסח ד'

רכוש

צד ג'

4,000,000

₪

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

אחריות המוצר
אחריות מקצועית
אחר

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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ביטול/שינוי הפוליסה*
לא רלוונטי
חתימת האישור
המבטח:
*באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
76

מכרז פומבי מס'  2020/1למתן שירותי הסעות לתלמידים

נספח יב' –מכרז מס'  2020/1למתן שירותי הסעות תלמידים
הצהרת שמירת סודיות
אנו הח"מ _______________ ת.ז ___________ ,מרח' __________________ .אני עובד אצל /
פועל מטעם  /משמש כשלוחו של ________________________ בע"מ (להלן" :הספק")  ,הוא הספק
בהתאם לחוזה להספקת ________________________ (להלן" :החוזה") ,שנכרת בין
____________________________________________ ,לבין המזמין.
 .1.1המונח "מידע סודי" כאמור בהתחייבות זו ,משמעו ,בין היתר ,כל המידע והידע
המצויים בידי המזמין ו/או בידי מי מטעמו ,בכתב ,בע"פ או בכל צורה אחרת ,בין
שמצוין כי הוא סודי ובין אם לאו ,הקשורים או הנוגעים בדרך כלשהי למזמין ו/או
לפעילותו ,לרבות שרטוטים ,גרפים ,נתונים טכניים ,טכנולוגיים ומסחריים הנשמרים
ע"י המזמין בסודיות ,לרבות מידע על פטנטים ,בקשות לפטנטים או לפטנטי -המשך,
וכן ידיעות ,מסמכים וידע בקשר עם המזמין ותוכניותיו ,לרבות בקשר עם רכושו,
עסקיו ,חברי הסגל ו/או הסטודנטים שלו ,עובדיו ,לקוחותיו ,ספקיו ,האנשים והגופים
עמם הוא בקשרים ,שיטות עבודה ותהליכים ,מחירים ,עלויות ,תחשיבים ,תנאי
התקשרות עם לקוחות וספקים.
 .1.2למרות האמור ,מידע לא ייחשב מידע סודי ,וההגבלות על פי התחייבות זו לא יחולו
עליו ,אם הוא:
 .1.2.1מידע שבעת גילויו הינו נחלת הכלל ,או שהפך לנחלת הכלל לאחר גילויו ,ללא
הפרה של חובת הסודיות כמפורט להלן.
 .1.2.2מידע אשר לגביו הספק יביא ראיות ,כי פיתח אותו בעצמו ,ללא הפרה של חובת
הסודיות כמפורט להלן.
 .1.2.3מידע אשר לגביו הספק יביא ראיות ,כי קיבל אותו כדין מצד ג' ללא הפרה של
חובת הסודיות כמפורט להלן ,של הספק ו/או של צד ג' כאמור.
 .2אני מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לי
 .2.1שהמידע הסודי הינו קניינו הבלעדי של המזמין ,וכולל ,בין השאר ,סודות עסקיים,
מקצועיים ומסחריים כאמור בחוק עוולות מסחריות ,התשנ"ט – .1999
תאריך_______________ :

שם וחתימה_______________ :

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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 .2.2שאין בעצם מסירת המידע הסודי או כל חלק ממנו לידיו כדי להעניק לי אופציה או כל
זכות אחרת מכל מין וסוג שהוא בקשר עם המידע הסודי או שימוש בו בכל דרך שהיא,
ואין המזמין מחויב בכל דרך שהיא להתקשר עם מקבל המידע בעתיד בהסכם מכל סוג
שהוא.
 .2.3שהמידע הסודי הוא בעל ערך רב עבור המזמין ,והוא מודע לכך שהפרה יסודית של
התחייבויות מהתחייבויותיו לעיל עלולה לגרום למזמין נזק כבד ,לרבות נזק שאיננו
ניתן לתיקון ו/או ששוויו הכספי איננו ניתן להערכה.
 .2.4שכל המידע הסודי שנמסר במסגרת החוזה נמסר "כפי מצבו" (" ,)"AS ISוכי המזמין
אינו מתחייב ,במפורש או במשתמע ,על דיוק ,שלמות ,אפשרות השימוש ,נכונות ,אי-
הפרת זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות או זכות של צד שלישי ,של המידע הסודי.

 .3התחייבות לשמירת סודיות ולאי שימוש במידע
 .3.1אני מתחייב כדלקמן:
 .3.1.1לשמור בסודיות מלאה את המידע הסודי שאקבל מן המזמין ,לא לאפשר גישה
אליו ,לא לגלותו ולא להעביר אותו לשום אדם או גוף ,לא להעתיק את המידע
הסודי או כל חלק ממנו ,ולא להרשות לאחרים או לגרום לאחרים לבצע שכפול,
העתקה ,צילום ,תדפיס וכל צורת העתקה אחרת של המידע הסודי ,והכל בין
בעצמי ,בין באמצעות עובדי או מי מטעמי ,ובין באמצעות גוף אחר לרבות ,אך
לא רק ,בשליטתי או בחזקתי.
 .3.1.2לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על המידע הסודי ולמנוע גישה
אליו ,אלא לשם המטרה בלבד ,ובכלל זה לנקוט באמצעי אבטחה לשמירת
המידע הסודי לפחות כפי שני נוקט לשמירת סודותי המסחריים ,ובכל מקרה
אמצעים שלא יהיו פחותים מאמצעים סבירים ומקובלים לשם כך.
 .3.1.3לא לעשות כל שימוש במידע הסודי  -בין בעצמי ,בין באמצעות עובדי או מי
מטעמו ,ובין באמצעות גוף אחר ,לרבות ,אך לא רק ,גןף בשליטתי או בחזקתי,
אלא ברשות המזמין ,באמצעות מורשי החתימה שלו ,מראש ובכתב.

תאריך_______________ :

שם וחתימה_______________ :

חתימה  +חותמת_________________:

תאריך_________________:
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 .3.1.4לאפשר גישה למידע הסודי אך ורק לאותם עובדים ו/או קבלני משנה ו/או מי
מטעמי על בסיס "צורך לדעת" ובמידה הדרושה לצורך זה בלבד ,ולדאוג לכך
שכל אחד מהם יחתום על התחייבות אישית לשמירת סודיות ואי שימוש ,בנוסח
התחייבות זו ובשינויים המתאימים ,לפני וכתנאי למתן גישה למידע הסודי.
 .3.1.5מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין ,להשמיד או להחזיר למזמין כל רישום
(מכל מין וסוג שהוא ,בין בכתב או בדפוס ,ובין בעותק דיגיטלי או בכל צורה
אחרת) ,מסמך ,מוצר ו/או העתק שלהם ,שקיבל לצורך המטרה ,או שנוצרו
במהלך המטרה.
 .3.1.6להודיע לאלתר ובכתב למזמין על כל מקרה של אובדן מידע סודי.
 .3.2התחייבויותי על פי התחייבות זו יעמדו בתוקפן ללא הגבלת זמן.
 .3.3למרות האמור ,ניתן לגלות מידע סודי ,אם הוא מידע אשר גילויו נדרש על פי דין ו/או
ע"י רשות מוסמכת בכפוף לכך שאני מתחייב.
 .3.3.1להודיע לאלתר ובכתב למזמין על דרישת הגילוי ,בטרם הגילוי.
 .3.3.2לשתף פעולה עם המזמין אם מוסר המידע יבחר לערער על דרישת הגילוי.
 .3.3.3במקרה של גילוי מידע ,למסור אך ורק את המידע הסודי אשר נדרש במפורש.

 .4שונות
 .4.1אין בהתחייבות זו על מנת ליצור שותפות מסוג כלשהו בין הצדדים.
 .4.2בכל מקרה שאפר את התחייבויותי דלעיל או כל חלק מהן ,אהיה חייב לפצות את
המזמין בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה
מהפרת התחייבויותי דלעיל ,וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התרופות והסעדים האחרים,
העומדים למזמין על פי כל דין ,עקב הפרת התחייבויותי דלעיל.
 .4.3כל הודעה בהתאם להתחייבותם זו תימסר בכתב ,במסירה אישית או בדואר ,לכתובות
המצוינות בהסכם זה .הודעה תהיה בעלת תוקף רק מקבלתה בפועל על ידי הצד שלו
נמסרה.
 .4.4כל תביעה ,הנובעת מהתחייבות זו או מתייחסת אליה ,תידון בבית משפט בעיר חיפה
בלבד על פי דיני מדינת ישראל.
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