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 1מסמך 

 הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים
 

 
 :כללי .1
 

"( מזמינה בזאת מתן הצעות המזמין" או "המועצההמועצה האזורית בני שמעון )להלן: " .1.1

(, כמפורט במסמכי "העבודותאו " "השירותים)להלן: " הסעת נוסעים לאספקת שירותי

 המכרז. 

ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים ציבוריים, באוטובוסים ובמוניות בלבד )להלן:   .1.2

"(. בשום מקרה לא תבוצענה הסעות כלשהן, ברכב מסחרי בלתי אחוד כלי הרכב"

א' לתקנות התעבורה חל איסור  84למען הסר ספק, יובהר כי על פי תקנה   )טנדרים(.

ר. תקנה זו חלה הן על אנשים פרטיים והן מוחלט להסיע נוסעים ברכב פרטי תמורת שכ

 על חברות הסעה.

כלי הרכב שישמשו להסעות, ובהתאם, רשיונות הרכב שימציא המציע לצורך עמידתו  .1.3

 בתנאי הסף של מכרז זה, יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 2013דהיינו כלי הרכב יהיו משנת ייצור  .שנים 7גיל כלי הרכב לא יעלה על  .1.3.1

 ואילך.

כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה,  .1.3.2

)להלן:  1961-הוראות פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ ותקנות התעבורה, התשכ"א

מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ולהסעת תלמידים תקנות התעבורה"(, "

מילוט, מזגן, כת לרבות ער)לגבי מציע המציע הצעה לקווים להסעת תלמידים(, 

  שילוט, ערכת כיבוי אש., פנסי סימון ואיתות

 אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב .1.3.3

 מהנחיות משרד התחבורה.

כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני  .1.3.4

רה, כמתחייב נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבו להסעת

 -מהוראות החוק להסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד 

1994. 

הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים בכסאות 

גלגלים, רגילים או ממונעים, יהיו מצויידים בשתי מערכות )סטים( של חגורות 

שבכסא אל רצפת הרכב, והשניה בטיחות, האחת לעיגון הכסא דרך ההתקנים 

 לריתום התלמיד לכסא. 

ואשר ניתן לרכישה  2012משנת  10542מספר  ISOזאת, בהתאם לתקן המחייב 

 אצל מתקיני אביזרים לרכב נכים או למצאו באינטרנט.
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כלי רכב יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים, במושבי בטיחות  .1.3.5

א' לתקנות 364 -א' ו83 י הצורך, כמתחייב מתקנותו/או מושבים מגביהים, על פ

 .התעבורה

' ג שתכולתו מפורטת בנספחכלי רכב יהיו מצויידים בתרמיל עזרה ראשונה,  .1.3.6

 ., כולל מוניותלחוזה

אינה מתחייבת לבצע את כל ההסעות בכל  המועצהלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי  .1.4

ההחלטה בעניין מסורה לשיקול דעתה , וכי 9למסמך  המסלולים המפורטים בנספח א'

 הבלעדי.

לבין הזוכה/ים חוזה/ים על פי נוסח  המועצהעם קביעת הזוכה/ים במכרז ייחתם בין  .1.5

 "(.החוזההחוזה, שהעתקו רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז )להלן: "

החוזה  ההתקשרות למתן השירותים הינה למשך שנה אחת מיום החתימה עלתקופת  .1.6

תקופות נוספות בנות שנה  ארבעבהשמורה למועצה להארכת ההתקשרות עם אופציה 

השירותים נשוא המכרז לגבי כל  כל אחת. המועצה תהא רשאית להאריך את ההתקשרות

את כל גם אם הזוכה במכרז נותן  -חלק מהם בלבד, לפי שיקול דעתה הבלעדי גבי או ל

טומטי, אלא אם מסרה ההתקשרות תוארך במלואה באופן אונשוא המכרז.שירותים ה

 יום טרם תום תקופת החוזה. 30המועצה הודעה על סיומה או צמצומה 

מסמך זה כולל את ההוראות, התניות והתנאים החלים על אופן הגשת ההצעות למזמין,  .1.7

 לרבות על בחירת הזוכה ותנאי ההתקשרות המוצעים.

רז לרכישת מכרז זה אינו להעסקת, הקצאת, השמת, או לקבלנות כח אדם אלא מכ .1.8

 שירותים או תפוקות בלבד.

 יחיד, לרבות רבים וההפך. -במכרז זה זכר, לרבות נקבה וההפך, וכן  .1.9

 אשר לא( ₪ 500) חמש מאותהשתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך  .1.10

יוחזרו מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של ביטול המכרז. את דמי ההשתתפות ניתן 

 לשלם במחלקת הגביה במועצה.

המציע יקרא את מסמכי המכרז, יבקר במקומות מתן השירותים וינקוט באמצעים  .1.11

אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, מהות וכמות העבודה הנדרשת 

 ים להתגלות בעבודה ויכלול אותם בהצעתו.ואת הקשיים העלול

העמותה למען הקשיש בבני שמעון  ןבנספח א' הש חלק מהקוויםת השירות בומזמינ .1.12

קרן בני שמעון לשירות הקהילה ו "(העמותה למען הקשיש)להלן: " 580346229)ע"ר( 

"(. על כן, ההסכם עם הזוכה בקווים אלה קרן בני שמעון)להלן: " 580356137)ע"ר( 

לאחר קביעת הזוכה  ., בהתאמהקרן בני שמעון/העמותה למען הקשישייחתם בינו לבין 

ביחס לקווים אלה תבוא העמותה למען הקשיש/קרן בני שמעון, בהתאמה, במקומה של 
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ף לחוזה( והגדרת "המבוטח" )סעי 1.2.1)סעיף  המועצה, למעט לעניין הגדרת "המנהל"

 לחוזה(. 14.13.1

 : מכרז פומבי דו שלבי -מתכונת המכרז .2

מהניקוד הכללי ובשלב הבא,  30%בשלב ראשון יתמודדו המציעים על רכיב איכות שיהווה 

 מהניקוד הכללי. 70% ן, יתמודדו על רכיב המחיר שיהווההמציעים שצלחו את השלב הראשו

 :ריכוז התאריכים במכרז .3

התאריכים המפורטים להלן לבין תאריכים אחרים המופיעים במקרה של אי התאמה בין 

 במסמכי המכרז, קובעים התאריכים בטבלה להלן:

 פרסום המכרז
 

24.06.19 

 בחדר הישיבות בבית המועצה מפגש מציעים
 

03.07.19 10:30 

 המועד האחרון בו עורך המכרז יקבל שאלות הבהרה מן המציעים
 

 12:00 עד 07.07.19

 למענה של עורך המכרז לשאלות ההבהרהמועד אחרון 
 

 17:00עד  09.7.19 

 12:00עד  14.07.19  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים
 

  :איש קשר -נציג המועצה  .4
 

 דנה גולןנציג המועצה לצורך מכרז זה:  .4.1
 

 פרטי התקשרות: .4.2
 

 רכזת רכש ומכרזים :תפקיד
 

 08/9915803 :טלפון
 

 08/9915831 :פקס'
 

 danag@bns.org.il דוא"ל:
 

 8532400המועצה האזורית בני שמעון, ד.נ הנגב  כתובת:
 

 נוהל העברת שאלות והבהרות: .5

כל הפניות )לרבות שאלות והבהרות( בעניין המכרז תוגשנה אך ורק בכתב באמצעות פקס  .5.1

 הקשר בלבד עפ"י הפרטים הנ"ל.ו/או דוא"ל ויופנו לאיש 

 על המציע מוטלת האחריות לוודא טלפונית כי פנייתו נתקבלה בשלמותה. .5.2

 מועד אחרון להגשת שאלות המציעים מפורט בטבלת התאריכים לעיל. .5.3

 שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא: .5.4

mailto:danag@bns.org.il
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 פירוט השאלה  הסעיף   מספר סידורי

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.נוסח תשובות המועצה הוא הנוסח המחייב  .5.5

 רק תשובות שנמסרו בכתב למציעים מחייבות את המועצה. .5.6

תשובות ו/או הבהרות לשאלות, ככל שתגענה, תפורסמנה באתר האינטרנט של המועצה  .5.7

ותופצנה לכלל המציעים, עפ"י פרטי הקשר )פקס או דוא"ל(, שיימסרו על ידיהם במועד 

 רכישתם את מסמכי המכרז.

 :מציעיםמפגש  .6

בחדר   10:30בשעה   03.07.19 ד' ביוםהמפגש יתקיים . חובה  אינההשתתפות במפגש מציעים 

 הישיבות במועצה.

 :הגשת ההצעות .7

הצעות המציעים תוגשנה על גבי מסמכי המכרז, במסירה ידנית בלבד במועצה. בימים  .7.1

 .שת ההצעותר מהמועד האחרון להגובכל אופן לא יאוח 08:30-15:30ה', בין השעות -א'

 במידה ותהיה סתירה בסכומים יגבר ויחייב המחיר הנמוך מבין השניים. .7.2

קייה, כתובה בשפה העברית יההצעה תוגש כשהיא שלמה וחתומה, ערוכה בקלסר/ת .7.3

בתוך מעטפה סגורה ללא כל סימנים מזהים ועל גביה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד. 

 סיבה שהיא לא תילקח בחשבון.מכל אשר לא תימצא בתיבת המכרזים מעטפה 

 מע"מ. כוללהצעת המחיר תוגש במטבע ישראלי בלבד  .7.4

הצעת המציע תחתם בחתימה מלאה בשולי כל עמוד של מסמכי המכרז. עמוד שלא מצוין  .7.5

בו מקום לחתימה ייחתם בתחתית הדף. חתימת המציע מהווה ראיה לכך כי המציע 

יצורפו להצעה מכתבי הבהרה שפורסמו, מודע לתכני המכרז וכי קראם היטב והבינם. כן 

אם וככל שיפורסמו במהלך המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע לראיה כי נתקבלו על ידו 

 וכי המציע פעל ויפעל עפ"י המתחייב מהם.

הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד למועד בו תודיע המועצה למציע על  .7.6

( ימים מהמועד האחרון להגשת 90עים )אי קבלתה או במקרה בו חלפו למעלה מתש

 ההצעות וטרם נתקבלה החלטת המועצה.

המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה,  .7.7

להאריך את המועד להגשת הצעות, בהודעה בכתב, למציעים. מציע שנתבקש להאריך 

ו לסרב להארכה. מציע שסרב את תוקף הצעתו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע א

להאריך את תוקף הצעתו או לא הודיע למועצה על הארכתה, כמבוקש, לא ישותף 

  בהמשך התהליך.
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אין להגיש ו/או לרשום כל הסתייגויות, התניות, הוספות ו/או שינויים לתנאים או  .7.8

 לדרישות הכלולים במסמכי המכרז.

 :ערבות לקיום ההצעה .8

 8מסמך בנוסח  צעתו, יצרף המציע ערבות בנקאיתלהבטחת קיום תנאי המכרז וה .8.1

אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי מסויגת על שם המציע בלבד ולטובת  למסמכי המכרז,

מגיש הצעה עבור מונית בלבד(, )אם ₪ ( עשרת אלפים) 10,000 המועצה בסכום של

המיועד לקו מגיש הצעה, בין היתר, אינו )עשרים אלף( ש"ח )אם  20,000בסכום של 

מגיש הצעה, בין היתר, לקו )אם  ש"ח (תשעים אלף) 90,000( ובסכום של לאוטובוס

  .(המיועד לאוטובוס

ה תהיה בתוקף החל ממועד הוצאתה ותעמוד בתוקפה לפחות עד ליום ערבות ההגש .8.2

"(. למען הסר ספק, הגשת ערבות בתוקף לתקופה תקופת הערבות)להלן: " 21/09/2019

 תחשב כערבות העומדת בדרישות המכרז ולא תחשב כפגם 21/09/2019-המאוחרת מ

 כלשהו בערבות. 

המועצה שומרת את הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תקופת ערבות ההגשה  .8.3

בתקופות נוספות ממועד תום תקופת הערבות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף 

 למסירת הודעה בכתב למציעים. 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממציע לתקן את כתב ערבות ההגשה שהגיש,  .8.4

 במידה שהערבות ניתנה והפגם בערבות אינו נוגע לסכומה, משכה או היותה אוטונומית. 

מציע שיידרש לתקן את כתב הערבות שהגיש יעשה כן באמצעות המצאת כתב ערבות  .8.5

ן יקבל לידיו חזרה את כתב הערבות שבו מתוקן במועד שנדרש לעשות כן, ורק לאחר מכ

 נפל הפגם שתיקונו התבקש. 

המועצה תהא רשאית לממש/לחלט את ערבות ההגשה, כולה או חלקה, בהתראה של  .8.6

( ימים מראש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לאחר שתינתן למציע זכות טיעון, 7שבעה )

או לא יעמוד באיזו /במקרה שהמציע יחזור בו מהצעתו ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו

מהתחייבויותיו ו/או נהג בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים בהצעתו ו/או 

לאחר שנבחר כזוכה לא הגיש את ערבות הביצוע. המציע מסכים בזאת כי הסכום הנקוב 

בערבות ההגשה מהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש ביחס סביר לנזקים שנצפו שעלולים 

 כתוצאה מסתברת של הפרת ההתחייבות ע"י המציע.להיגרם למועצה, 

בסיום הליכי המכרז, תודיע המועצה בכתב לכל המציעים שלא זכו במכרז על אי קבלת  .8.7

 הצעתם וערבויות ההגשה תוחזרנה להם.

 תנאי סף: .9

השתתפות מציע במכרז מותנית בעמידתו במועד האחרון להגשת הצעות בתנאים המוקדמים 

 המצטברים הבאים:
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 הינו אדם או תאגיד רשום כדין בישראל.   המציע .9.1

 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים המציע רשום כדין כמשרד ל"הסעות" כמשמעו .9.2

 .1985-, התשמ"ה(מיוחדת והשכרת רכבהסעת סיור, הסעה )

 המציע מחזיק ברישיון בר תוקף על שמו, מאת המפקח על התעבורה, שהינו מורשה .9.3

 והוראות הבטיחות של משרד החינוך. התעבורהלהסיע בשכר עפ"י תקנות 

 המציע אינו נמצע בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל. .9.4

, ככל שיש חובת 1968 –רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח למציע  .9.5

 פי דין.-רישוי עסק על

ושה לביצוע ההסעות לגבי המסלולים להם נתנה על רכב בכמות הדרכלי  המציע בבעלות .9.6

 הצעת מחיר.  ויד

 לרבות כלי רכב המצוי בהחזקתו ובשימושו הבלעדי של המציע מכוח חוזה -בעלות""

כלי רכב העומד לרשותו ו עליו חתום המציע עם חברת ליסינג ליסינג )תפעולי או מימוני(

 .לצורך ביצוע השירותים על ידו של המציע

וי מטעם מנהל אגף מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינ המציע .9.7

 קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה. 

מוניות רשאי לשכור  20-שברשותו פחות מהמציע הצעה למתן השירות במונית ומציע 

 שירותים של קצין בטיחות במקום להעסיקו.

  יעמדו לפחות בדרישות האלה: המועסקים על ידי המציענהגים ה .9.8

  של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.הנהג בעל ניסיון  .9.8.1

 לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. .9.8.2

אישור לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א  .9.8.3

– 2001. 

לתקנות התעבורה,  84בהתאם לתקנה  ילדיםנהג יהיה בעל רישיון להסעת ה .9.8.4

 . 1961-תשכ"א

המתנהל עפ"י דין לעניין ההתקשרות וכן בידי המציע כל  מרשם המציע רשום בכל .9.9

 .לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זההרישיונות הנדרשים עפ"י דין 

 המציע צרף להצעתו ערבות הגשה. .9.10
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המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי  .9.11

במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד במועד האחרון להגשת ההצעות  –עבירות 

 ההרשעה האחרונה.

–כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –"הורשע", "בעל זיקה", "עבירה" 

1976. 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: .10

 על כל מציע לצרף להצעתו, בעת הגשתה, את כל המסמכים להלן:

  .קצין בטיחותאישור התקשרות עם משרד /שיון של קצין הבטיחותיצילום ר .10.1

דת צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוח על פי תוקף-רשיון בר .10.2

 . 1985-והשכרת רכב(, התשמ"ה

רשיונות הסעה מטעם משרד  -מציע שהציע הצעה למתן השירות באמצעות מונית  .10.3

 יזכה במכרז.אם התחבורה למוניות שהוא מתכוון להשתמש בשירותיהן 

 של כל כלי הרכב המיועדים לביצוע וביטוחי החובהפים רכב תק נותום רשיוציל .10.4

ם כרכב המורשה להסיע כלי הרכב רשו)על גבי הרישיון צריך להיות רשום כי  השירותים.

   (.ולחילופין, הרכב רשום כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכר נוסעים בשכר

מאת  בכתב שוראי –אם המציע אינו הבעלים של כלי הרכב הרשום ברישיון הרכב  .10.5

 הבעלים של כלי הרכב לשימוש המציע בכלי הרכב. 

 (.2מסמך )תאור כללי של המציע  .10.6

 (.3מסמך ) כתב התחייבות והצהרת המציע .10.7

 (.4מסמך ) 1976–ב. לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף  .10.8

 (.5מסמך ) עות בעבירות שיש עמן קלון / מרמהתצהיר העדר הרש .10.9

השנים האחרונות  3-בהסעת נוסעים כל הלקוחות להם נתן שירותי פרטיהם של  .10.10

 (.6מסמך )

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרים, רישום במע"מ וניכוי מס הכנסה כדין  .10.11

 –ותשלום חובות מס(, תשל"ו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות 

 (.7מסמך ) 1976

 (.8מסמך )ערבות הגשה  .10.12

 .(9מסמך ) על נספחיוחוזה ה .10.13

בישראל במרשם רשם  המציע העתק תעודת רישום התאגיד -אם המציע תאגיד  .10.14

 החברות. 
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אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר מורשי החתימה  -אם המציע תאגיד  .10.15

 מטעם התאגיד ופירוט מנהליו. 

דף מידע ממאגר המידע של רשם החברות, כולל בעלי מניות  -אם המציע תאגיד  .10.16

 ושעבודים שהוצא במהלך שלושה ימים שקדמו להגשת ההצעה. 

 יםהנזכר כלי הרכבמ של כל אחדאישור קצין בטיחות רכב לגבי תקינות הרכב  .10.17

  .2מסמך ב

על מצב  יםהמעידאישורים רפואיים לכל הנהגים המועסקים על ידי המציע  .10.18

 . בריאות תקין

 –במוסדות מסויימים, התשס"א לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין  יםאישור .10.19

 לכל הנהגים המועסקים על ידי המציע. 2001

הרשות שניתן למציע ע"י  להסעת נוסעיםרשיון לניהול עסק העתק צילומי מ .10.20

 המקומית בה נמצא משרדו של המציע.

בעלי אופי הסעת נוסעים , עבורם ביצע המציע שירותי לקוחות לפחות 3-המלצות מ .10.21

 והיקף דומה לשירותים נשוא מכרז זה. 

העתק צילומי של אישור מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות  .10.22

 מהמציע במקור. 

 אישור עוסק מורשה מטעם רשויות מע"מ, תקף למועד הגשת ההצעה.  .10.23

 אישה, אם וככל שרלוונטי.אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת  .10.24

"רשאי רישיונות הנהגים המועסקים על ידי המציע ועליהם חותמת משרד הרישוי  .10.25

 אין צורך בחותמת. 1996 שנת להסיע ילדים". אם הרישיון ניתן לנהג לאחר

כל מסמכי המכרז, החוזה ולרבות עמודי ההבהרות אם וככל שהיו כאלה, כשהם  .10.26

 חתומים כנדרש.

 :החוזה .11

המציע יחתום בכל עמוד של החוזה בראשי תיבות . תקשרות מפורטים בחוזההתנאים לה .11.1

 לאישור הסכמתו לתנאים. -וחתימה מלאה ומחייבת במקום המיועד לכך

מתן הודעת זכייה ייצור יחסים משפטיים מחייבים בין המועצה למציע, לו נמסרה  .11.2

בלתי ההודעה, בהתאם למסמכי המכרז. תקפותם המשפטית של יחסים אלו תהיה 

 תלויה ובלתי מותנית בחתימת החוזה בין הצדדים.

 בדיקת ההצעות והערכתן: .12
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המועצה תהא רשאית למנות צוות בדיקה מטעמה אשר יבחן את ההצעות ויתן המלצותיו  .12.1

 לוועדת המכרזים.

במסגרת תהליך הבדיקה, יהא צוות הבדיקה רשאי לבקש ולקבל כל מידע והבהרות  .12.2

לוונטי לבחירת ההצעה או השוואתה להצעות אחרות ביחס למציע אשר עשוי להיות ר

ו/או כל מידע אחר אשר יש בו לדעת צוות הבדיקה כדי לסייע לו להתרשם באופן ישיר 

 מהיכולות המקצועיות והניהוליות של המציע והאמצעים שברשותו.

 בדיקת ההצעות תיערך במספר שלבים: .12.3

האישורים והמסמכים. רק עמידה בתנאי הסף, לרבות צירוף כל  -שלב מקדמי .12.3.1

 ההצעות שעמדו בתנאי הסף תעבורנה לשלב הבא.

 -יינתן ניקוד לאיכות המציעים והצעותיהם. הניקוד המירבי  –בשלב הראשון  .12.3.2

 21. המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לפסול הצעות שלא קיבלו 30

 נקודות בשלב זה.

 .70 -תיבחן הצעת המחיר. הניקוד המירבי  –בשלב השני  .12.3.3

 ישוקללו ציון האיכות וציון המחיר לציון כללי. –בשלב השלישי  .12.3.4

 פירוט הליך בדיקת ההצעות: .13

 נק'( בהתאם לפרמטרים הבאים: 30בדיקת איכות ) .13.1

 הערות נקודות רמטרפ
אופן ביצוע השירותים ע"י 

 המציע
 

התרשמות מהמציע, מוניטין ולרבות  12
. כן והלקוחות שביעות רצון הממליצים

משקל לזהות הגוף הממליץ והיקף יינתן 
 ניסיון עבודה קודם עם המועצה פעילותו.

 
 ניסיון מקצועי של המציע

 
ותק, ניסיון, היקף מתן השירותים על ידי  7

תנתן השנים האחרונות.  3 -המציע ב
עדיפות למציע בעל ניסיון במתן 

 שירותים במועצות אזוריות.
 

מערכות ניהול  מציע שהנהיג
ות של מערך בטיחות ואיכ

תחבורה ותעבורה יבשתיות 
  (9301)תקן ישראלי 

 

5  

התקנת אמצעים להפחתת 
זיהום אויר בכלי הרכב בהם 

 יבוצעו ההסעות 

1  

 ובכלי הרכב שלמציע ש
 –מותקנת "הקופסה הירוקה" 

מערכת לניטור התנהגות הנהג 
   בעת הנהיגה

1  

 ואשר בכלי הרכב שלמציע  
 מותקנות מצלמות אבטחה

1  
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 ובכלי הרכב של מציע אשר
מותקנת מערכת איכון 
המאפשרת לדעת את מיקום 

  הרכב בכל רגע נתון

1  

ו אשר בכלי הרכב שלמציע 
מותקנת מערכת טכנולוגית 
המתריעה על שיכחת ילדים 
ברכב, העומדת בתקן ישראלי 

  1חלק  6400

1  

 ואשר בכלי הרכב שלמציע 
מותקנת מערכת טכנולוגית 

סטיית הרכב  המתריעה על
מנתיב הנסיעה או על המצאות 

  הולך רגל לפני חזית הרכב

1  

  30 סה"כ
 

למועצה שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה, לפסול הצעה אשר תקבל ציון איכות 
 נקודות. 21-נמוך מ

 ,למונית( יצורף 9301)כמו תקן הניקוד של פרמטרים שאינם רלוונטיים למציע מסוים 

מהניקוד  66.6%ופן ביצוע השירותים )אלניקוד שינתן לו עבור  ,מציעבמקרה של אותו 

 מהניקוד הלא רלוונטי(. 33.3%הלא רלוונטי( וניסיון קודם )

 נק'(: 70בדיקת המחיר ) .13.2

 לאותו מסלול וניקוד יתר ההצעות נקודות 70תקבל  מסלולההצעה הזולה ביותר בכל 

 .ייקבע באופן יחסי להצעה

 ביותר: אינה הזולהמסלול מסוים שהצעתו לניקוד למציע דוגמא לנוסחת חישוב ה
 

70Xמחיר ההצעה הזולה ביותר  
 מחיר ההצעה הנבדקת 

 
 

הצעת המחיר תכלול את סך כל העלויות של המציע הכרוכות במתן השירותים ובכלל זה 

התשלומים וההפרשות שישלם לעובדיו לרבות תנאים סוציאליים, דמי נסיעה, ביגוד, 

 ביטוחים, מיסים, ציוד, רווח הקבלן.הוצאות 

למען הסר ספק יובהר כי המועצה לא תשא בכל תשלום או הוצאה כל שהם שישלם או 

 יוציא הזוכה, מעבר למחירים אותם נקב הזוכה בהצעתו.

 בחינת ההצעות: .13.3

 המועצה תהא רשאית לפסול הצעות כמפורט להלן:

 עובדים.הצעה שיש בה לדעתה כדי להביא לפגיעה בזכויות  .13.3.1

הצעה של מציע אשר עבד בעבר עם המועצה כספק שירותים, ולא עמד  .13.3.2

 בסטנדרטים של השירות הנדרש.
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הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או דו משמעות או כל הצעה שאינה ממלאת  .13.3.3

אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובכלל זה הצעה הכוללת 

רישות הכלולים במסמכי הסתייגויות, תוספות או שינויים לתנאים או לד

 המכרז.

הצעה של מציע, אשר יתברר, כי בפועל איננו בעל האיתנות הפיננסית ו/או  .13.3.4

היכולות הכספיות לביצוע השירותים נשוא המכרז, לרבות בנסיבות בהן ננקטו 

כנגד המציע הליכי פירוק, פשיטת רגל, הקפאת הליכים, הוצא נגדו צו כינוס 

 ים זמנים או קבוע וכיוצ"ב.נכסים, מונה למציע כונס נכס

הצעה של מציע, שמתנהלים נגדו או נגד בעל עניין או נושא משרה בו הליכים  .13.3.5

פליליים או חקירות בקשר עם עבירה שיש לה נגיעה מהותית למכרז ו/או 

 שהורשעו בעבר כאמור.

הצעה של מציע הנתון בניגוד עניינים ו/או אם קיים יסוד סביר לחשש לניגוד  .13.3.6

בכלל זה מחמת שלמציע או לבעל שליטה בו קרוב משפחה מדרגה עניינים, ו

 ראשונה מבין עובדי המועצה, או קרבת משפחה אחרת.

במקרה של התרחשות אירוע יוצא דופן, אשר יש בו לפי שיקול דעת ועדת  .13.3.7

 המכרזים להשליך שלילית באופן מהותי על יכולת המציע לבצע את המכרז.

 , מטעה, מוטעה לוועדת המכרזים.במקרה בו הגיש המציע מידע שקרי .13.3.8

במקרה של גילוי אירוע או מידע אשר אילו נתגלו במועד מוקדם יותר היה  .13.3.9

 בהם להשפיע על אישור המציע.

הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין, כהגדרתו בחוק  .13.3.10

 .1968-ניירות ערך, התשכ"ח

יסניות ו/או כסוטות הצעות אשר ימצאו על ידיה כבלתי סבירות ו/או כתכס .13.3.11

 משמעותית מן האומדן.

בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים תהא רשאית ועדת המכרזים ליתן  .13.3.12

 למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית.

 :השקלול .13.4

מחיבור יהא סך הנקודות המתקבל כל אחת מההצעות עבור כל אחד מהמסלולים ניקוד 

 לעיל(. 13.2לעיל( עם הניקוד עבור המחיר )סעיף  13.1)סעיף הניקוד עבור האיכות 

 : בחירת הזוכה .13.5

היא ההצעה שזכתה לניקוד הגבוה ביותר מבין כל  בכל אחד מהמסלולים ההצעה הזוכה

מציעים או יותר המקיימים  2בין מציעים, דהיינו,  ההצעות הכשרות. במקרה של שיוויון

את כל תנאי המכרז שהצעתם המשוקללת המצטברת תהיה זהה, ובכפוף למיצוי סעיף 
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ההעדפה ל"עסק בשליטת אשה", המציע הזוכה יהיה המציע שניקוד האיכות שלו גבוה 

ה תהא בחירת הזוכ –יותר. במקרה של זהות בניקוד במרכיב האיכות ובמרכיב המחיר 

 באמצעות הגרלה.

ב)א( לחוק 2במכרז זה תינתן העדפה להצעת "עסק בשליטת אשה" כמשמעותו בסעיף 

, בהתאם ובכפוף לצירוף "אישור" ו"תצהיר" כמשמעותם 1992-חובת מכרזים, תשנ"ב

ב)א( לחוק חובת המכרזים במועד הגשת ההצעה. לאחר שקלול התוצאות, אם 2בסעיף 

תוצאה משוקללת זהה, ואחת ההצעות ניתנה על ידי "עסק  קיבלו שתי הצעות או יותר

 בשליטת אשה" תבחר ההצעה האמורה כזוכה בהליך. 

 :אומדן .14

 המועצה תערוך אומדן של התשלום הנדרש עבור ביצוע השירותים.

 

 :הצעה יחידה .15

במקרה בו תוגש הצעה יחידה למכרז או שתיוותר הצעה יחידה במכרז במחיר המרע עם 

תהא המועצה רשאית להודיע על כך למציע ולאפשר לו להגיש  –האומדן שנקבע המועצה לעומת 

 הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם המועצה, במועד שייקבע.

 :זכויות עורך המכרז .16

מבלי לגרוע מכלליות סמכויות ועדת המכרזים על פי כל דין ו/או עפ"י האמור במכרז זה, ועדת 

 לפעול כדלקמן: המכרזים של המועצה/המועצה, תהא רשאית

כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז  .16.1

במידה והיא סבורה כי השינוי או הסייג, כאמור, נדרשים לצרכיו. שינוי, כאמור, ייעשה 

בהודעה בכתב אשר תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. לא יהיה כל תוקף לשינוי 

ך הודעה בכתב מטעם המועצה. מציע אשר הגיש הצעתו לפני עריכת אלא אם ניתנה על כ

השינוי או הסייג כאמור, יהיה רשאי להגיש הצעה מתוקנת עד למועד האחרון להגשת 

 ההצעות.

 לא לפסול הצעה אם נפל פגם בתנאי הסף שאינו מהותי. .16.2

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל מי מהמציעים בכדי לאפשר לו להמציא אישור,  .16.3

היתר, רישיון או כל מסמך אחר, המהווה תנאי מוקדם ו/או להשלים את הצעתו ו/או 

תוך  -לקבל הבהרות להצעתו, או בכדי להסיר הסתייגויות ו/או תוספות ו/או שינויים 

 פרק הזמן שיקבע על ידה. 

לעניין זה תבחין ועדת המכרזים בין דרישותיו המהותיות של המכרז, החייבות להתקיים 

 הגשת ההצעה, לבין הדרכים להוכחתן, אשר יכול ויוכחו גם לאחר הגשת ההצעה. במועד 

לפנות אל כל צד שלישי כלשהו )לרבות, אך לא רק, אל ממליצים שהמציע ציין בהצעתו(  .16.4

לפי ראות עיניה לצורך לבירור ואימות פרטים בקשר למידע שמסר המציע, וכן להשתמש 
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המועצה עם המציע, ככל שקיים, לצורך הערכת במידע הקיים על המציע בהתאם לניסיון 

 הצעתו. 

לעשות שימוש במידע אודות המציע, בין אם נוצר לפני הגשת הצעתו ובין אם אחרי לצורך  .16.5

 בחינת ההצעה, לרבות בחינת עמידת המציע בתנאי הסף. 

לדחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ביוזמתה ו/או עפ"י פניית מי מהמציעים, את המועדים  .16.6

 ועים במכרז זה, כולם או חלקם. הקב

 .או לחילופין לקבל חלק מהצעתו או הצעה כלשהי לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר .16.7

לבטל את המכרז ו/או לצאת בכל הליך אחר לקבלת הצעות  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .16.8

ללא צורך שעניינו ההתקשרות נשוא מכרז זה ו/או לצמצם היקף ההתקשרות המתוכננת, 

גם אם הוגשה למכרז  ,החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי למציעים בנימוק

 הצעה אחת בלבד. 

 :כשיר שני .17

בהחלטתה על הזוכה במכרז רשאית המועצה לבחור במציע שהצעתו המשוקללת הינה  .17.1

השניה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה, כ"כשיר שני". מציע זה, שיקבע ככשיר שני, יהיה 

תום התקופה כפי שתקבע ע"י המועצה ואשר תובא לידיעתו של לזוכה במכרז, אם עד 

 המציע הזוכה ולידיעת ה"כשיר השני", יתרחש אחד מהמקרים הבאים:

חזר בו הזוכה הראשון מהצעתו או לא נחתם עמו החוזה מכל סיבה שהיא או  .17.1.1

מצאה המועצה כי הזוכה אינו יכול לבצע את השירותים, כולם או מקצתם, 

באיכות, בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציב, או בוטל עמו החוזה מכל סיבה 

ם חודשים הראשוני 3שהיא. לעניין זה ידוע לזוכה הראשון כי תקופה של 

ממועד התחלת מתן השירותים בהתאם לחוזה שייחתם תהווה תקופת ניסיון 

מיוחדת, בה ייבחן כושרו של הזוכה הראשון ליתן את השירותים באיכות, 

 בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציב הנדרשים ע"י המועצה.

הזוכה הראשון לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שהן תנאי  .17.1.2

קשרות עם הזוכה במכרז )כגון: חתימה על החוזה, מוקדם לעריכת ההת

המצאת ערבות ביצוע, המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים וכיו"ב( 

והמועצה החליטה לבטל את זכייתו והודיעה על כך לזוכה הראשון ולמציע 

 ה"כשיר השני".

ערבות ההגשה של הכשיר השני תעמוד בתוקף עד לאחר המצאת כל המסמכים שעל  .17.2

ראשון להמציא למועצה. הצעת הכשיר השני תהיה בתוקף לשלושה חודשים  הזוכה ה

מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות למכרז, ולפיכך, ובמידת הצורך, עם הכרזתו 

ככשיר שני, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו. במהלך תקופה זו, המועצה תחליט על 

מחירי הצעתו אם לאו. לכשיר פי שיקול דעתה וצרכיה האם להתקשר עם הכשיר השני ב
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השני לא תהיה עילה לתביעה כלשהי כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו לבסוף, או 

 לחילופין, אם תתקשר עמו בהיקף עבודה הנמוך מתכולת העבודה בחוזה.

במידה שתחליט המועצה להתקשר עם הכשיר השני, יידרש הכשיר השני לעמוד בכל  .17.3

ל האישורים הנדרשים )לרבות ביטוחים וערבויות תנאי החוזה ולהמציא למועצה את כ

 ככל שנדרש( לשם חתימת החוזה, וזאת תוך פרק הזמן שקצבה המועצה.

מודגש, כי המועצה תהא רשאית לחזור ולהציע את הצעתה זו למציעים כשירים אחרים  .17.4

 שדורגו במקומות השלישי והרביעי וכיוצ"ב, או לבטל את ההליך, והכל לפי שיקול דעתה.

 :פן ההתקשרות עם הזוכה במכרזאו .18

מציע אשר קיבל הודעה על בחירתו כזוכה במכרז, יחתום על כל מסמך שחתימתו נדרשה  .18.1

המכרז, בתוך על פי תנאי המכרז וימציא למועצה את כל המסמכים הנדרשים על פי תנאי 

ימים מיום שהודיעה לו המועצה על זכייתו במכרז ו/או תוך המועד שתקבע המועצה  8

 עה בכתב, לפי שיקול דעתה. בהוד

במועד שתורה לו המועצה המציע מתחייב להתחיל בביצוע מלא של השירותים בהם זכה  .18.2

על זכייתו המועצה מ ה בכתב)חמישה עשר( יום ממועד קבלת הודע 15 -אשר לא יפחת מ

 ז.במכר

המציע ייחשב כזוכה במכרז והחוזה ייכנס לתוקף רק לאחר ובכפוף להוספת חותמת  .18.3

 המועצה על החוזה.  וחתימות

ההודעה על הזכייה שתישלח לזוכה )ו/או לזוכים במכרז(, לא תהווה קיבול של ההצעה,  .18.4

לא תשכלל את ההתקשרות בין הצדדים ולא תיחשב בשום צורה ואופן כמחייבת ו/או 

 כמגבילה את המועצה, יהא אשר יהא נוסחה.

מכרזים לשוב ולבחון את ההצעה הודעת הזכייה כדי לגרוע מזכותה של וועדת הבאין  .18.5

 הזוכה, בין אם ביוזמתה ובין אם לנוכח פניות מציעים אחרים.

צמודה  , ימציא המציע למועצה, ערבות אוטונומית,לעיל 18.1בתוך המועד הקבוע בסעיף  .18.6

כולל ת )השנתי מגובה ההתקשרות (5%) יםאחוז חמישהלמדד ובלתי מותנית, בסך 

וזאת  לפחות לאחר מועד סיום ההתקשרות, יום 60לתום מע"מ(, שתעמוד בתוקף עד 

לצורך הבטחת ביצוע התחייבויות ע"פ תנאי ההתקשרות, כפי שיחולו בין הצדדים בעניין 

לחוזה, שבו מפורטים,  'ה"(. נוסח ערבות הביצוע מצ"ב כנספח הביצועערבות זה )להלן: "

 ות התנאים לחילוטה.התנאים וההוראות הנוגעות לערבות הביצוע, לרב בין היתר,

אי הגשת ערבות ביצוע תוך פרק הזמן הנקוב, יהווה הפרת חוזה מהותית מצד הזוכה,  .18.7

 אשר תקנה למועצה כל סעד העומד לרשותה עפ"י כל דין, לרבות ביטול הודעת הזכייה.

אין בהפקדת ערבות הביצוע כדי לפגוע בכל זכות או סעד אחרים של המועצה לפי תנאי  .18.8

 לו בעניין זה או על פי כל דין.ההתקשרות שיחו
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רק לאחר המצאת ערבות הביצוע ביחד עם החוזה, חתום על כל נספחיו, תוחזר למציע  .18.9

 הזוכה ערבות ההגשה.

 :זכות עיון בהצעה הזוכה .19
 

המועצה אינה חייבת למסור פרטים או נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי או למסור   .19.1

 מדיני המכרזים.פרטים על ההצעה שזכתה, אלא וככל שמתחייב 

 המציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה.  .19.2
 

המציע נותן רשות מראש לעיין בהצעתו. על המציע לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו   .19.3

אלו סעיפים לדעתו, הינם חסויים ואינם ניתנים לעיון. עם זאת מובהר למציע כי שיקול 

 ית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.הדעת מסור לועדת המכרזים והיא רשא

 :כללי .20

המועצה שומרת לעצמה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרכוש רק חלק מן  .20.1

 השירותים המופיעים במכרז זה.

 כי ביצוע השירותים יחולק בין מספר קבלנים. לנוכח ריבוי המסלולים יש להניח  .20.2

המועצה מבקשת להדגיש כי הינה מייחסת חשיבות רבה לאיכות השירותים המסופקים  .20.3

בחצריה, למתן תנאי עבודה הוגנים לכל עובד באשר הוא ובכלל זה עובד קבלן שאינו 

 נימנה עם עובדי המועצה אך מוצב בחצרי המועצה, במסגרת ביצוע העבודות.

וכה במתן התייחסות המציעים מודגש בזאת כי המועצה לא תשא בכל עלות שהיא הכר .20.4

 למכרז.

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין הנובע או הקשור במכרז זה תהיה לבתי  .20.5

 ולהם בלבד. –המשפט בעיר באר שבע 

הזכויות המפורטות לעיל אינן גורעות מכל זכות אחרת הנשמרת למועצה על פי האמור  .20.6

 במכרז ו/או עפ"י כל דין.
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 2מסמך 
 

 כללי של המציע תאור

 שם המציע: ________________________________________________________ .1

 ___________________________________________________ מס' רישום תאגיד: .2

 ___________________________________________________________ כתובת: .3

 _______________________________________________________ מספר טלפון: .4

 ____________________________________________________ מספר פקסימליה: .5

 ______________________________________________________ כתובת דוא"ל: .6

 ____________________________ :)סדרן ומנהל המציע( פירוט בעלי התפקידים במציע .7

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _______________________________________________ מספר המועסקים במציע: .8

 ________________________בהסעת נוסעים בשלטון המקומי: _________ממתי עוסק  .9

 _________________ היקף כח אדם שישמש לביצוע השירותים נשוא המכרז ותפקידיהם: .10

_________________________________________________________________ 

 פירוט כלי הרכב שישמשו את המציע בביצוע העבודות נשוא המכרז: .11

 שנת ייצור ימס' רישו מודל שם היצרן מס' סידורי
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 3מסמך 
 

 כתב התחייבות והצהרת הקבלן
 

 לכבוד:
 המועצה האזורית בני שמעון

 צומת בית קמה
 85300ד.נ. הנגב 

 
 ג.א.נ,

 
 

 הסעת נוסעיםלאספקת שירותי  15/ת/9201מכרז מס'  -כתב הצעה הנדון: 
 
 

 ת.ז. מס' חברה / שותפות /אנו הח"מ ________________________ 
_________________ שכתובתנו ______________________, מצהירים, מסכימים 

 ומתחייבים בזה, כולנו ביחד וכל אחד מאתנו לחוד, כדלקמן:
 
"מסמכי על כל נספחיו )להלן:  החוזהקראנו בעיון את ההזמנה לקבלת הצעות למכרז ואת  .1

 (.המכרז"
 
 השירותיםאת כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ביקרנו במקומות ביצוע הננו מצהירים כי הבנו  .2

ו/או הנובעים מהם, לרבות  השירותיםובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע 
וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים הגישה, כמותם וטיבם של השירותים סביבתם, דרכי 
והפיצויים המוסכמים, הקבועים והמוערכים  ,השירותים ולוח הזמנים לביצועםעל עלות ביצוע 

 מראש שיהיה עלינו לשלם בהתקיים התנאים לכך כמפורט במסמכי המכרז.
 
בהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל התנאים האמורים  .3

ותנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו  השירותיםוהתמורה שתשתלם בעבור ביצוע 
ביחד, במחיר  םנשוא מסמכי המכרז, כול השירותיםמתחייבים בזה להוציא לפועל ולבצע את 

 .לחוזה א'נספח בשאנו הצענו 
 
אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, כולה או מקצתה ו/או  .4

פי שייראה לבעלי הצעות שונות כ ם, ולמוסרםאו מקצת נשוא המכרז, כולםהשירותים לפצל את 
לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז ואנו 

בתוקפה במשך תקופה  רמתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה. ברם הצעתנו תישא
)תשעים( יום מהתאריך שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, ואם תתקבל  90של 

לא תינתן הוראה לתחילת ביצוע השירותים עד ליום בוטל אלא אם היא לא ת –הצעתנו זו 
 נעשה –. אם תתקבל הצעתנו ונדרש על ידיכם לקיים התחייבויותינו שבהצעתנו זו 30/11/19

 זאת מבלי כל השהייה.
 
 אם תחליטו לקבל הצעתנו הרינו מתחייבים בזה, כדלקמן: .5

 
להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיידרש מאתנו בהתאם לכל התנאים שבמסמכי  .5.1

המכרז וזאת בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהם, הכל לשביעות רצונה המלאה של 
 המועצה.

 
במכרז ו/או תוך המועד  יעל זכיית תם ליימים מיום שהודע 8תוך  –להפקיד בידיכם  .5.2

לת כחוק, להנחת דעתכם, בהתאם ערבות בנקאית, מבוי – בהודעה בכתב ושתקבע
 .יחולו כל התנאים המפורטים בחוזה . על ערבות זולחוזה 11להוראות סעיף 

 
ימים מיום שהודעתם לי על זכייתי במכרז ו/או תוך המועד  8תוך  –להפקיד בידיכם  .5.3

 .לחוזה' ואישור ביטוח בנוסח הקבוע בנספח  –שתקבעו בהודעה בכתב 
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בתוקף  לעיל, מדי שנה כך שתהא 5.2אית, הנזכרת בסעיף לחדש את תוקף הערבות הבנק .5.4

כל עוד אנו נבצע עבור המועצה את העבודות נשוא המכרז ולמשך שלושה חדשים נוספים 
 לפחות.

 
על כל  החוזההננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו  .6

בכלל,  החוזההמסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידינו, וגם אם לא נחתום על 
תחשב הצעתנו וקבלתה על ידי המועצה בכתב כהסכם מחייב בין המועצה לבינינו, מבלי שהדבר 

 יגרע מזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז.
 
, נפעל בהתאם לדרישה על החוזהפני חתימת אם נדרש להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז ל .7

 על כל המסמכים הכלולים בו. החוזהפי הוראות 
 
 פיצויים מוסכמים וקבועים – חוזהל 16בסעיף במקרה שבו תתקיימנה הנסיבות המפורטות  .8

 לשלם למועצה מייד – חוזההננו מתחייבים, בנוסף לאחריותנו לפי כל הוראה אחרת ב –מראש 
עם דרישתה הראשונה, את הסכומים הנקובים שם בתור פיצויים מוסכמים וקבועים מראש 

 שאינם טעונים הוכחת נזק.
 
טענה בעצם הגשת הצעתנו זו למכרז הננו מוותרים בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל  .9

 , לרבות סבירות הסכומים הנקובים שם.לחוזה 16בסעיף בקשר לכל הוראה הכלולה 
 

לקצו בתנאים ובהתאם  חוזההמועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביא את ה .10
 .חוזהלהוראות ה

 
כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית צמודה למדד  .11

ש"ח  ___ )____(המחירים לצרכן של בנק ___________ סניף __________ על סך של 
כולן או  –ם ומייפים כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו לפקודתכ
)שבעה( ימים  7נשוא המכרז תוך  השירותיםשבהצעתנו זו ו/או לא נתחיל בביצוע  –מקצתן 

, הרי הזכות בידיכם לממש ערבות זאת בלי כל םמהמועד שנקבע על ידיכם להתחלת ביצוע
רים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות הודעה או התראה כלשהי ומוות

 להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.
 

 לפחות והיא תשוחרר על ידיכם בהתאם להוראות סעיף 21/09/2019תוקף הערבות הינו עד ליום  .12
 הצעות למכרז. להציעלהזמנה  8

 
)תשעים( יום מהמועד  90ותחייב אותנו במשך אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף  .13

האחרון שנקבע להגשת ההצעות. אם במשך תקופה זו נדרש על ידיכם לקיים התחייבויותינו 
 שבהצעתנו זו, נעשה זאת לאלתר.

 
ובעלי יכולת כספית, ארגונית ומקצועית לביצוע  ןהננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיו .14

, השירותיםכלי הרכב והציוד הדרושים לביצוע דים לרשותנו , עומחוזהנשוא ההשירותים 
נשוא המכרז השירותים מסוג השירותים בביצוע  ןעובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיו

 .ובמספר מספיק
 

גם לרבים ומילים דלעיל בלשון רבים תתייחסנה גם  המילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנ .15
 וש פירוש כזה.ליחיד, כאשר הקשר הדברים ידר

 
 הצעתנו זו ניתנה ביום __________ מתוך הבנתנו ורצוננו החופשיים. .16

 
 

 בכבוד רב,
 

 חתימת המציע/הקבלן: __________________
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 4מסמך 

–ב. לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף 

1976 

 

בתפקיד_________ אצל אני,__________, הח"מ, נושא ת.ז. _______________ משמש 

המציע ומוסמך למסור תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 –המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  .1

 ממועד ההרשעה האחרונה;חלפה שנה אחת לפחות במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 

 .1976–כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –"הורשע", "בעל זיקה", "עבירה" 

דות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במידה ויהיה שינוי בעוב .2

 אנו מתחייבים להעביר לאלתר את המידע לגורמים המוסמכים אצל המזמין.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

 חתימה ______________________ תאריך: _______________

 

 אישור

 

ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע בפני אני הח"מ, ________________, עו"

במשרדי שברחוב ___________, בעיר ______________ מר/גב' _____________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי 

לא שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 _____________________  ______________ _________ 

 חתימה+חותמת מספר רישיון עו"ד  תאריך 
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 5מסמך 

 תצהיר

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת לאחר אני__________, הח"מ, נושא ת.ז. _______________ 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים

"( שהוא הגוף המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ________________________)להלן: " .1

 "(.המועצההמבקש להתקשר עם המועצה האזורית בני שמעון )להלן: "

 אני מורשה חתימה במציע ומוסמך לתת תצהיר בשם המציע. .2

ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי  .3

 ( השנים שקדמו להכנתו של תצהיר זה.5בעבירות מרמה וזאת בחמש )

 םהרכב אותניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג  יבעל על ידי המציע הם הנהגים המועסקים .4

 .יםנוהג םה

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 ___________________ תאריך: _______________חתימה ___

 

 

 

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע בפני במשרדי 

שברחוב ___________, בעיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן 

אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר 

 דלעיל.

 _____________________  ______________ _________ 

 חתימה+חותמת מספר רישיון עו"ד  תאריך 
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 6מסמך 

 
 ניסיון המציע

 
הסעת המציע יפרט בטבלה שלהלן את פרטי הלקוחות המקבלים או קיבלו ממנו שירותי 

 .2016-2018בשנים נוסעים 

 
המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים בטבלה ביחס לכל אחד מהלקוחות. ניתן להוסיף 

 במידת הצורך כל מידע רלוונטי נוסף, בנפרד.

 
חות על מנת לקבל פרטים נוספים המועצה תהא רשאית )אך אינה חייבת( לפנות ללקו

 אודות המציע, המלצות והבהרות.

 
  שם הלקוח

 
 

  
 

 

 תקופה )בחלוקה לשנים(
  

2016  2017 2018 

הסעות )ם שירותיהפרטי 
הסעות חינוך מיוחד, כלליות, 

 הסעות תלמידים וכו'(
 

   

על בסיס יומי, שבועי או תדירות 
 חד פעמי

 

   

 מתאריך ________ עד תאריך ___________ תקופת מתן השירות ללקוח:
 

שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו: 
_________________________________ 

 
____, פקס': +פקס' של איש הקשר: טל': ______מס' טלפון

_________________ 
 

    

 

 

 
_________________ 

 חתימת המציע
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 7מסמך 
 

 עסקאות גופים ציבורייםאישורים לפי חוק  –אישור רו"ח 
 )א( לחוק.2יש לצרף העתקי האישורים הנדרשים לפי סעיף 

 
 אני, _________________, הח"מ, רואה חשבון של המציע מאשר בזאת כלהלן:

 

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .1
 1976 –ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 

מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך  המציע .2
 "( או שהוא פטור מלנהלם.חוק מס ערך מוסף)להלן: " 1975–מוסף, תשל"ו

 

המציע מדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל  .3
 עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

 
 
 
 
 
 
 
  תאריך:   שם:

  טלפון:  כתובת:
    חתימה וחותמת:
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 8מסמך 
 

 נוסח ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה במכרז
 

 לכבוד:
 המועצה האזורית בני שמעון

 
"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך המציעלבקשת ______ )להלן: "

שתדרשו מאת המציע בקשר להצעה במכרז פומבי מס'  ₪ (_____) _____של 
 .הסעת נוסעיםבדבר מתן שירותי  15ת//2019

 
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם מדי פעם בפעם לפי 

ימים ממועד קבלתה, כל סכום שיידרש על ידיכם, עד  7דרישתכם הראשונה בכתב, תוך 
הנ"ל, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם לסכום כולל שלא יעלה על הסכום 

זו בצורה כלשהי ומבלי שתהיה עליכם חובה לפנות למציע תחילה, ומבלי שתעמוד לנו 
 כל טענת הגנה שיכולה לעמוד למציע כלפיכם.

 
מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תשאר תקפה לגבי 

 יתרת הסכום שלא חולט.
 

 .21/09/2019ת זו תהיה בתוקף החל מיום הוצאתה ותישאר בתוקפה עד ליום ערבו
 
 

  שם הבנק:
  מס' הבנק:

  מס' הסניף:
  כתובת סניף הבנק:

  טל' לברורים
 
 
 

 בכבוד רב, 
 ____________________ 
 שם החותם, תפקידו וחותמת 
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 9מסמך 

 הסכם
 

 שמעון ביום _________שנערך ונחתם במשרדי המועצה האזורית בני 
 
 ב י ן 

 
 המועצה האזורית בני שמעון

 צומת בית קמה
  85300ד.נ. הנגב 

 מצד אחד; ("המועצה")להלן: 
 

 או 
)להלן  580356137קרן בני שמעון לשירות הקהילה )ע"ר( 

 "(העמותה"
 

 או 
)להלן:  580346229העמותה למען הקשיש בבני שמעון )ע"ר( 

 "(העמותה"
 

 או
 511486227 , ח.פ.החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ

 "(החברה)להלן: "
 

 ל ב י ן
 

 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 

 מצד שני; ("הקבלן")להלן: 
 
 
 

)להלן: הסעת נוסעים כמפורט _____ לרכישת שירותי פרסמה מכרז  והמועצה הואיל

 (;"המכרז"

והצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה, כאשר מתן השירותים לוהקבלן הגיש הצעה למכרז  והואיל

 מובהר בזאת כי כל מסמכי הצעת הקבלן מהווים חלק בלתי נפרד ומחייב בהסכם זה.

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי: .1

 נפרד הימנו.להסכם זה, לרבות הנספחים הנזכרים בו, מהווה חלק בלתי  המבוא .1.1

 זה:  בהסכם .1.2

של המועצה ו/או מי מטעמו  תחבורהמנהל מחלקת  - "המנהל" 1.2.1

 ו/או מי במקומו.



 

 
  15ת//2019מכרז פומבי מס' 

 למתן שירותי הסעה

27 

 

 או "העבודות" 1.2.2

 "השירותים"

ו/או  א' בנספח יםהסעה המפורטה שירותיכל  -

וכל הנובע והכרוך בביצוע שיבוצעו על ידי הקבלן 

 אלו. שירותים

לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי מדד המחירים  - "המדד" 1.2.3

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי 

 אחר שיבוא במקומו.

 .מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים - "ילד" 1.2.4

 להסכם זה הינם: הנספחים .1.3

 . פשנה"ל תש" –מפרט הסעות ומחירים  - א' נספח 1.3.1

 .פרטים אישיים של קצין בטיחות - 'ב נספח 1.3.3

 .תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה - 'ג חנספ 1.3.4

 .הנחיות ביטחון ובטיחות - 'דנספח  1.3.5

 ערבות בנקאית - 'ה נספח 1.3.6

 אישור על קיום ביטוחים. - 'ונספח  1.3.7

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה ו/או בנספחיו ובין האמור במסמכי המכרז  .1.4

 האמור בהסכם זה. ייגבר –

 תקופת ההסכם: .2

החוזה נערך לתקופה של שנה אחת החל מיום _________ ועד ליום _________, ועד  .2.1

  "(.התקופה הראשונהבכלל )להלן: "

( החודשים הראשונים לתקופה הראשונה יהוו תקופת 3מוסכם על הצדדים כי שלושת ) .2.2

ניסיון ובסופם מוקנית למועצה האפשרות שלא להמשיך בהתקשרות עפ"י החוזה. למען 

הסר ספק מפורש בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה להפסיק 

להלן. הקבלן מצהיר כי הוא  16סעיף ההתקשרות ולפעול עפ"י ובהתאם להוראות 

מסכים להוראות הנ"ל ובכל מקרה הוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כלשהי 

 בקשר לסיום החוזה לרבות טענה ו/או תביעה בגין מניעת רווח.

שנה  ( תקופות נוספות של4) ארבעלמועצה בלבד עומדת האופציה להאריך תוקף החוזה ב .2.3

"(. למען הסר ספק ניתן להאריך את החוזה בתקופה התקופה הנוספתכל אחת )להלן: "

המועצה תחשב כמי שמימשה את האופציה, אלא אם . ארבע/נוספת אחת/שתיים/שלוש

יום לפני תום  30ניתנה על ידה הודעה בכתב לקבלן על סיום ההתקשרות או צמצומה 
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רשאית להאריך את התקופה הראשונה או התקופה הנוספת, לפי העניין. המועצה תהא 

גם אם הקבלן  קם והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי,ההתקשרות לגבי כל השירותים או חל

 מספק את כל השירותים.

החליטה המועצה שלא להאריך תוקפו של החוזה לתקופה נוספת, לא יהיו לקבלן כל  .2.4

 טענות ו/או עילות תביעה כנגד המועצה בגין אי הארכת תוקף ההסכם.

 ה והתקופה הנוספת יקראו ביחד "תקופת החוזה".התקופה הראשונ .2.5

על אף האמור בהסכם זה, במקרה שבו תחליט המועצה לבצע את העבודות בעצמה או  .2.6

שאינה עולה לדעתה הבלעדית בקנה אחד עם תנאי הסכם  הסעות אחרתלעבור לשיטת 

זה ומצאה לנכון לפרסם על כך מכרז חדש, תהיה המועצה רשאית להביא הסכם זה 

 יום. 30מו לאחר הודעה בכתב ומראש של לסיו

החליטה המועצה להביא את ההסכם לסיומו כאמור, לא תהיה המועצה חייבת בתשלום  .2.7

כספי ו/או פיצוי כלשהם לקבלן מלבד התמורה שתגיע לו בעבור העבודות שביצע בפועל 

 עד למועד הנקוב בהודעת המועצה לסיום תוקף ההסכם.

 תמורה: .3

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה  .3.1

 בנספח א'.בהתאם למפורט במפרט הסעות ומחירים 

 ם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותילמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים לה .3.2

 עות., ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסבנספח א'ההסעות לפי המסלולים המפורטים 

לא תעשה כל התחשבנות על בסיס אחר כמו תשלום לנוסע, מחיר לק"מ וכיו"ב 

 התחשבנויות.

הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו/או בגין  .3.3

שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש  הנוסעיםשינויים במספר 

 למתן שרותי ההסעות, ולא נשתנה  אורך מסלול הנסיעה.

נקודות איסוף או יותר באותו מסלול, יהיה הקבלן  3למרות זאת, במקרה של תוספת של  .3.4

 ממחיר המסלול. 2%זכאי לתוספת של 

 היו על פי המפורט להלן:התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי ההסעות י .3.5

הסעות שבוטלו  ילא תהא חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות המועצה .3.5.1

על ידה, בין אם בוטלו לתמיד ובין אם בוטלו זמנית, וזאת בגין שירותי ההסעה 

ביטלה  שעות ממתן ההודעה על הביטול. 24להינתן לאחר חלוף  יםשהיו אמור

ת יהא הקבלן רשאי לחייב את שעו 24-המועצה הסעה בהתראה קצרה מ

מהסכום לו היה זכאי לקבל מהמועצה בגין ההסעה, לו  25%-המועצה ב

חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שינויים  המועצהלא תהא  ,כמו כן בוצעה.

 בימי ו/או בשעות ההסעות.
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השתנה אורך מסלול/י נסיעה/ות, מסיבה כלשהיא, יתווסף או יפחת, לפי  .3.5.2

)לכלי רכב  ש"ח לכל קילומטר 3.00ו זכאי הקבלן, סך של לתשלום להעניין, 

למען הסר ספק, במקרים אלה  .לכל ק"מ לאוטובוס₪  5אוטובוס( או  שאינו

 כל תוספת אם לא הושלם הקילומטר הראשון. לא תשולם

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף מסלול/י נסיעה נוספים, המועצההחליטה  .3.5.3

על ידי המנהל על בסיס ניתוח מחירי הקבלן יקבע התשלום לו זכאי הקבלן 

בגין מסלולי ההסעה/ות האחר/ים, בהתחשב בסוג כלי הרכב הנדרש על ידי 

 לביצוע ההסעות, ולאחר שמיעת טענות הקבלן.  מועצה ה

לקבלן מסלול/י נסיעה  הוסיףאינה חייבת ל המועצה ,למען הסר כל ספק .3.5.4

 ת ביצועם לאחרים.ים והיא רשאית, לפי שיקול דעתה, למסור א/חדש

בכל מקרה לא יגדל היקף ההתקשרות בשל שינויים כמפורט בסעיף זה בשיעור  .3.5.5

 מהיקף ההתקשרות המקורי. 50%העולה על 

תמורה מהווים שבתשלומם חייבת המועצה לקבלן,  א'הסכומים המפורטים בנספח  .3.6

סופית וכוללת לכל תקופת חלותו של ההסכם, לרבות תקופות ההארכה, בעבור כל 

 .התחייבויות הקבלן עפ"י ההסכם

סכומים א' מהווים הסכומים הנקובים בנספח חוזה בהעדר הוראה מפורשת אחרת ב .3.7

קבועים ומוחלטים לכל תקופת ההסכם ולא ישתנו מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת 

ההסכם ותקופות ההארכה, לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות כלשהן ו/או 

כר עבודה ו/או בהוצאות שכירה, החזקה, תחזוקה ותפעול של כלי שינויים בשיעורי ש

 והציוד. הרכב

שירותי  חשבון מפורט בגין למועצהכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן האחד לחמישה בבין  .3.8

 ההסעות שניתנו על ידו בחודש החולף.

ימים ויאשרו, במלואו או בחלקו. המנהל יהא רשאי  7המנהל יבדוק את החשבון תוך  .3.9

זאת, בגין הסעות שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית.  סכומיםאת הת מהחשבון להפחי

קבלת  עם. להלן 16בסעיף בנוסף לקנסות שיוטלו על הקבלן בהתאם לטבלה המפורטת 

אישור המנהל תוגש על ידי הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי 

 המנהל.

תוך  , ובכפוף לאישור הגזבר,תשלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המנהל המועצה .3.10

 חשבונית מס לתשלום. תום החודש בו הומצאהמ יום 45

תחילת ביצוע  ההסעות נכונים ליוםשבנספח א' לחוזה המחירים המפורטים במפרט  .3.11

  . ההסעות בפועל

בשיעור החוקי שיהא בתוקף  תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מ.ע.מלכל  .3.12

 בעת ביצוע התשלום.
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להתייקרויות משרד החינוך החל משנת ההתקשרות השניה תהיה התמורה צמודה  .3.13

למוסדות חינוך רגיל  תלמידים ו/או עובדי הוראהשיפורסמו על ידו ביחס למכרזי הסעות 

 .2019שפורסמו בשנת ומיוחד 

תקנות )להלן: " 1961-, תשכ"א( לתקנות התעבורה2)ב() 510 על פי התיקון לתקנה .3.14

תאגיד מוניות יכול לבצע נסיעות מיוחדות במוניות ללא הפעלת מונה, בתנאי  "(התעבורה

 :התנאים המפורטים בתיקון לתקנה 5שיקויימו 

ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה  א(

 –יות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור )בתקנת משנה זו בנסיעות מיוחדות במונ

 התאגיד(;

 למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות; ב(

 תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת; ג(

 המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם", בהתאם להוראות התוספת הרביעית; ד(

אגיד או סדרן בתאגיד לנהג, לפי בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל הת ה(

 הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם."

 510התנאים המפורטים בתיקון לתקנה  5בכל  אינו עומדותאגיד מוניות אם הקבלן הוא  .3.15

 -ו 509פי תקנות -לפעול על הוא חייב, ( לתקנות התעבורה או בעל מונית בודדת2)ב()

המועצה תשלם לקבלן את הסכום )א( לתקנות התעבורה ולהפעיל מונה בכל נסיעה. 510

הוצע על ש הנמוך מבין השניים )מחיר הנסיעה ע"פ מונה או מחיר הנסיעה על פי הסכום

  ידי הקבלן(.

 הצהרות הקבלן: .4

 הקבלן מצהיר כדלקמן:

קרא והבין את מסמכי החוזה, בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות שבהם יהיה עליו כי  .4.1

 . לבצע את התחייבויותיו שבחוזה זה

הרכב ספיים, הכישורים, המיומנות, כלי כי יש לו הידע, היכולת המשאבים הכ .4.2

המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרשיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעות 

ליסות ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי החוזה, וכן פו

העובדים המקצועיים וכן כל הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי 

 החוזה ועל פי כל דין.

כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי התמורה המשולמת לו בהתאם להסכם זה מניחה את  .4.3

 לכל ההתחייבויותיו לפי הסכם זה. דעתו ומהווה תמורה הוגנת

 יקש ושיש בו כדי להשפיע על מתן השירותיםשקיבל לשביעות רצונו המלאה כל מידע שב .4.4

 ועל הצעתו.
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 עקב אי ידיעת או הכרת תנאי כלשהושלא יהיה רשאי לבסס תביעות כספיות כלשהן  .4.5

 ו/או הנובעים מהם.הקשור לשירותים 

 :התחייבויות הקבלן .5

לספק את השירותים ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה במיומנות, הקבלן מתחייב 

ברמה מקצועית, במועד וברציפות, בהתאם להוראות כל דין וחוזה זה. מבלי לגרוע מכלליות 

 :האמור מתחייב בזה הקבלן כדלקמן

לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם לתנאים הכללים של  .5.1

 ז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.המכר

ואשר ביצועה מחייב קבלת רשיון ו/או היתר ו/או  השירותיםכי כל פעולה הקשורה במתן  .5.2

מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רשיון ו/או היתר ו/או מילוי 

 אותו תנאי.

, לפי קביעת , תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי ההסעההשירותיםליתן את  .5.3

, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ולמספר כלי הרכב שנותרו המועצה

 ברשותו לאחר גיוס למערכת הבטחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום.

, אחת לשלושה חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל להפעיל למתן למועצהמציא לה .5.4

 שירותי הסעות במצב חירום.

המתייחסות במישרין או בעקיפין לביצוע  ורשות מוסמכתכל דין לקיים הוראות  .5.5

 העבודות, לרבות הוראות הבטיחות, חוקי התעבורה וחוקי איכות הסביבה.

כלי רכב המשמשים להסעת תלמידים יהיו מצויידים בתרמיל עזרה ראשונה, שתכולתו  .5.6

 .'גנספח מפורטת ב

 . 'דבנספח ש והבטיחות על הנחיות הבטחון כל נהג מסיעלדאוג להחתמתו של  .5.7

-קפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"גלהאכוף ול .5.8

 ידי הנהגים והן על ידי הנוסעים. הן על -1983

לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים,  .5.9

 .2001 –התשס"א 

להציג למועצה עם החתימה על החוזה וכתנאי לחתימתו, וכן מפעם לפעם, עפ"י דרישתה  .5.10

למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות של המועצה ובהתאם להוראות החוק 

אישור ממשטרת ישראל כנדרש בחוק זה ביחס לכל  2001 –מסויימים, התשס"א 

 .המועסקים על ידו במתן השירותים למועצה

ל הוראותיהם של המועצה והמנהל, בין שמפורטות בהסכם זה על נספחיו מלא אחרי כל .5.11

 ובין שאינן מפורטות בו.

לנקוט בביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים להבטחת שלומם,  .5.12

 בריאותם ושלמותם של עובדיו וכל צד שלישי, לרבות רכושם של אלה.



 

 
  15ת//2019מכרז פומבי מס' 

 למתן שירותי הסעה

32 

 

רכבים מתאימים בכמות מספקת לביצוע כל עובדים מתאימים ולהשתמש ב להעסיק .5.13

 וקיום כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה. השירותים

 .מתן השירותיםצמו על להשגיח בע .5.14

ה מצויד במכשיר טלפון נייד, שיאפשר יהי העוסק במתן השירותיםכל נהג שלגרום לכך  .5.15

 .םנהגיקשר קבוע בין המנהל לבין הקבלן וה

 אים:הבם להעסיק נהגים שעומדים בתנאי .5.16

 הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.  .5.16.1

 לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. .5.16.2

 נהג רישיון להסעת ילדים. ל .5.16.3

, ההיתרים והאישורים הנדרשים את כל הרשיונות, ונועל חשב ,בתוקף להמשיך ולהחזיק .5.17

 לפי כל דין לביצוען של העבודות במשך כל תקופת החוזה ולקיים את תנאיהם. 

לבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות, השתלמות נהלים ובטיחות משותפת לנהגים, לנציגי  .5.18

, לנציגי בית הספר, ובה יתודרכו הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, המועצה

סעה, התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנחיות בטיחות בה

 ובמועצההנסיעה, נקודות תורפה בטיחותיות בציר התנועה, בעלי תפקידים בבית ספר 

המחויבים בדיווח על אירועים חריגים, ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי דיווח 

רידה מהרכב, התנהגות מחייבים, ניתוח תאונות ולקחים מהן, כללי בטיחות בעליה ובי

במצבי חירום, בדיקות רכב בתום הנסיעה, הבנת המגבלות שיש לילדים בזמן הנסיעה 

 מעוניינים  וכדומה.

הקשורה בהתנהגות  על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמן ההסעה,מנהל לדווח ל .5.19

הנוסעים או בחציית כביש של ילד, מייד לאחר שירד מרכב ההסעה. במידת הצורך לערוך 

פעולה  בדיקה של האירועים עם בעלי התפקידים הרלוונטים, להפיק לקחים ולסכם דרכי

 לעתיד.

תייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות, והכל על לה .5.20

 פי הוראות המנהל.

רכב נוסף  הפעיל ל - למתן שירותי הסעה על פי חוזה זהבמקרה של תקלה ברכב המשמש  .5.21

כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות  ,לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזהחליפי 

 במועדן ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.

, בכלי רכב המועצהבכתב של מראש והקבלן יהיה רשאי לבצע את ההסעות באשור  .5.22

השונים מהמפורט במפרט ההסעות ומחירים, ובלבד שכלי הרכב, אשר ישמשו לביצוע 

ההסעות, לא יפחתו בטיבם, נוחותם ובטיחותם מכלי הרכב המפורטים במפרט הסעות 

, בנספח א'ומחירים. בכל מקרה לא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום על המחיר המצוין 

 משים להסעות.במקרים של שינוי בכלי הרכב המש
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כלי  כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה, כי מרכב .5.23

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

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

תוקף, מעת לעת, לרבות התנאים בהם או ברשיונותיהם של התעבורה כפי שיהיו ב

 הרכבים.

כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצויידים במזגן תקין בערכת מילוט  .5.24

 אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעיםובכל 

משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש  , לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה,ילדיםולהסעות 

הכל  ,וארגזי עזרה ראשונה , פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוטתקניים

 כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת.

או  המועצהידי -על כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן .5.25

 הנוסעים.

יענו על כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על הסעת  ילדיםלהסעת כי כל כלי הרכב  .5.26

  תלמידים.

 בתקנות התעבורה רכב להסעת תלמידים מוגדר:

אוטובוס פרטי או רכב ציבורי המיועד לפי מבנהו לשמש  –"רכב להסעת תלמידים" 

להסעת תלמידים, שהתקיימו בו הדרישות המתייחסות לפנסי סימון ואיתות, חגורות 

בטיחות ושילוט, כפי שקבע השר לעניין זה, המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד 

שאי הוא לשמש התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ושצוין ברישיונו שר

 כרכב להסעות תלמידים.

למען הסר ספק, מונית מוגדרת בתקנות התעבורה כ"רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע 

 עד עשרה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית".

לפיכך, כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על הסעת תלמידים, חל גם על מונית 

 פנסי סימון ואיתות ולרבות שילוט. המסיעה תלמידים, לרבות

לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות על הסעת ילדים  .5.27

לרבות ההוראות  ;לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים נכים ,ותלמידים

ילדים  9לתקנות התעבורה, המחייב כל נהג המסיע  84המתחייבות מן התיקון לתקנה 

ותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי, ולקבל היתר או י

; לרבות להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי, כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת

לתקנות התעבורה "הסעת ילדים", ולרבות ההוראות  83ההוראות המתחייבות מתקנה 

התעבורה, לפיו תאגיד  ( לתקנות2)ב'() 510ומתיקון תקנה  509המתחייבות מתקנה 

 5, בתנאי שיקויימו ללא הפעלת מונהמוניות יכול לבצע נסיעות מיוחדות במוניות 

לתקנות  168המפורטים בתיקון לתקנה; ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה התנאים 

  התעבורה )שעות נהיגה(.
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כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני, ו/או במוניות ו/או באוטובוסים  .5.28

ו/או באוטובוסים ואך ורק ברכבים מהסוגים המפורטים, שגילם לא ציבוריים זעירים 

, ובשנות "פבשנה"ל תש .(ואילך 2013 שנת ייצור -פ)בשנה"ל תש" שנים 7יעלה על 

במועד  שנים 7משמשים להסעה לא לעלות על ההתקשרות לאחר מכן, על גיל הרכבים ה

  .תחילת שנה"ל

רכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני לרכב כי כלי ה .5.29

להסעות נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כפי שיעודכן, מעת 

ללא תוספת תשלום לעת, ועל פי הוראות כל חוק קיים או שיחוקק לעניין, וכל זאת 

  כלשהי.

כי כל כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים בכסאות גלגלים, רגילים או  .5.30

ממונעים, יהיו מצויידים בשתי מערכות )סטים( של חגורות בטיחות, האחת לעיגון הכסא 

 דרך ההתקנים שבכסא אל רצפת הרכב, והשניה לריתום התלמיד לכסא. 

ואשר ניתן לרכישה אצל  2012משנת  10542מספר  ISOזאת, בהתאם לתקן המחייב 

 מתקיני אביזרים לרכב נכים או למצאו באינטרנט.

כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין בטיחות בעל  .5.31

בנספח האישיים יפורטו כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה אשר פרטיו 

יוודא כי רשיונות הנהיגה  . בין היתר,םשירותיה. קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן 'ב

של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הנם 

במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרשיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי 

ברשותו ק את השירותים באמצעות מוניות וקבלן המעני הרכב המשמשים להסעות.

 מוניות רשאי לשכור שירותים של קצין בטיחות במקום להעסיקו. 20-פחות מ

כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום  .5.32

את פרטיו האישיים של קצין  למועצהוהקבלן יעביר  ,המועצהמראש ובכתב עם 

 .הבטיחות החדש

לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם  .5.33

 ,הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים לכלי נוסעיםלהעלאת 

 מהרכב. כל הילדיםלודא ירידת  בה מוסעים ילדים נסיעה ובסוף כל

 אנשים זרים כלשהם, וכן לתדרך ,שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות .5.34

 את הנהגים לפעול גם הם כנדרש.

  בעמידה. הסר ספק, חל איסור על הסעת נוסעיםלמען  .5.35

 שינויים: .6

תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, לתקופה קצובה  המועצה .6.1

 שעות מראש. 24ושתיקבע בהודעה, וזאת בהודעה של 

הודעת ביטול, כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או פיצוי  המועצהניתנה על ידי  .6.2

 כלשהו בגין שירותי ההסעות המבוטלות.
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על שינויים במתן  ,, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלןבכל עת רשאית המועצה .6.3

 שירותי ההסעות כדלקמן:

 מבחינת אורכם. -שינויים במסלולי הנסיעה  .6.3.1

 ביטול מסלולי נסיעה. .6.3.2

 מסלולי נסיעהשילוב  .6.3.3

 תוספת מסלולי נסיעה. .6.3.4

 .הנוסעיםתוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר  .6.3.5

רכב, המחיר עבור כלי רכב יהיה זהה למחיר בו זכה  במקרה של תוספת כלי

 .הקבלן

 שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות. .6.3.6

במקרה של  .SMSיל/מי/ןטלפו אמצעותתימסר לקבלן ב ,כאמור ,ההודעה על שינויים .6.4

 שעות מראש. התשלום עבור הוספת מסלולי 96הוספת מסלולי נסיעה תימסר ההודעה 

 .לעיל 3.5.3בסעיף בהתאם למפורט יהיה  נסיעה

כי  בכתב,להורות לקבלן  המועצהלעיל רשאית  6.3 -ו 6.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .6.5

הודיעה על  המועצהאשר , כלי הרכב אשר אמורים היו לשמש למתן שירותי הסעות

 , כאמור, יושארו במצב כוננות לצורך ביצוע ההסעות.ןביטול

לקבלן על השארת כלי הרכב בכוננות הסעה ולא ניתנו שרותי  ,בכתב ,המועצההודיעה  .6.6

 50%ההסעות שלגביהם הושארו כלי הרכב בכוננות, יהא הקבלן זכאי לתשלום בשיעור 

בגין וזאת נתנו אותם שירותי ההסעות בפועל, אשר היו מגיעים לקבלן לו  ,מהסכומים

  הסעות בוקר בלבד.

 עובדי הקבלן: .7

את כל כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את  ,על חשבונו ,הקבלן מתחייב לספק .7.1

ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. בעבודה שלצורך 

או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת,  ביצועה קיימת חובת רישום, רשיון

 חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, בעל רשיון או בעל היתר כאמור.

מתחייב כי יספק את השירותים אך ורק באמצעות עובדים אזרחי ותושבי ישראל  הקבלן .7.2

 (, ללא עבר פלילי.18)מעל גיל 

ש לשם ימים במספר הדרובלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים מתאקה .7.3

 .מתן השירותים בצורה יעילה

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של תנאי הבטיחות, הגהות ותנאים אחרים לשמירת  .7.4

וכן לדאוג ולקיים על חשבונו הוא ועל במהלך מתן השירותים בריאות העובדים ורווחתם 

 אחריותו כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי כל דין.
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עסקו על ידו במתן לעובדים שיו כדין עבודההשכר את מלוא  במועדהקבלן מתחייב לשלם  .7.5

וכן לשלם להם את כל התשלומים הסוציאליים לפי כל דין, הסכם או נוהג, השירותים 

לנכות משכרם את הניכויים המחוייבים והמותרים על פי דין ולהעבירם לתעודתם 

חות שכר המינימום הקבוע הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפ במועד.

מתחייב הקבלן להמציא למנהל אישור של רואה  –בחוק, ואם יידרש לכך על ידי המנהל 

 חשבון המעיד על קיום התחייבויותיו של הקבלן שבפסקה זו.

כל העובדים שיועסקו על הקבלן ימציא למועצה העתקים צילומיים מתעודות הזהות של  .7.6

עסק על למועצה בכתב על כל שינוי שייערך בכוח האדם המו, ויודיע ידו במתן השירותים

 . ידו במתן השירותים

הקבלן יעסיק בכל רכב נהג קבוע שלא יוחלף אלא במקרים של העדרות הנהג כתוצאה  .7.7

ממחלה, חופשה או שרות מילואים פעיל. בכל מקרה של חילופי הנהג, יהא על הקבלן 

 להודיע על כך מראש למנהל.

החלפתו של מי מטעמו במתן לא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הקבלן מתחייב למ .7.8

, אם לדעת המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, התנהג אותו השירותים למועצה

 במתןאדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות 

הי עסיקו בדרך כלש. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן לההשירותים

 .כלשהו במתן השירותיםובתפקיד 

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חבויות הקבלן ולא לגרוע מהן ולא יתפרש כמטיל חובות  .7.9

 על המועצה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

הקבלן יפצה ו/או ישפה את המועצה מיד עם דרישה ראשונה בגין כל חיוב שיוטל על  .7.10

הפרת התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו של הקבלן שבסעיפים המועצה כתוצאה מ

 לעיל. 7.4-ו 7.3

 :מעמד של קבלן עצמאי .8

לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד.  המועצההיחסים בין  בכל הקשור למערכת .8.1

 המועצהבכל סכום בו תחויב  המועצהבכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הקבלן את 

 כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן  .8.2

בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי 

פרשות אחרים החוזה לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות ותשלומים וה

כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו כן מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת 

תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו, שיועסקו במתן שירותי הסעה, את האמור בכל דין 

 ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה.
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 :וציוד כלי רכב .9

אחר ככל שיידרש לביצוע  כלי ציוד וכלהו כלי הרכביספק על חשבונו את כל הקבלן  .9.1

, מתן השירותיםכלל, כשהם מתאימים להתחייבויותיו שבהסכם זה ללא יוצא מן ה

 על ידי כל רשות מוסמכת ומבוטחים כדין.מתן השירותים מורשים כדין ל

, קבלן כי במועד תחילת מתן השירותיםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מצהיר ה .9.2

 ,2מסמך לפחות כלי הרכב והציוד כמפורט ב בלבד השירותיםעומדים לרשותו לביצוע 

  .השירותיםומורשים כדין, כל אחד מהם, לביצוע  השירותיםהמתאימים לביצוע 

של במשך כל תקופת ההתקשרות יהא בכל כלי רכב המשמש לביצוע השירותים אישור  .9.3

שניתן לא קצין הבטיחות מטעם הקבלן לגבי תקינות אותו כלי רכב לביצוע השירותים 

 יותר משנה קודם לכן.

בכל חודש ימציא הקבלן למועצה אישור של קצין בטיחות המאשר את תקינותם  10-עד ל .9.4

 של כל כלי הרכב המשמשים לביצוע ההסעות. 

במשך כל תקופת ההתקשרות יהא בכל כלי רכב המשמש לביצוע השירותים אישור  .9.5

 אותו כלי רכב.הפעלה בתוקף להסעת נוסעים מאת משרד התחבורה לגבי 

כל אימת שידרש לכך על ידי המנהל, מתחייב הקבלן להמציא למנהל מיד עם הדרישה  .9.6

 הרכב כלי )שבעה( ימים ממועד הדרישה, תצלומי רשיונות 7ולא יאוחר מאשר תוך 

 .השירותיםשמשמשים את הקבלן בביצוע 

. היה ויתקלקל שירותיםהרכב במצב תקין לביצוע הכלי הקבלן מתחייב להחזיק את  .9.7

רכב באופן המונע שימוש בו לזמן מה או לחלוטין לביצוע העבודות, ו/או יינזק כלי 

רכב חלופי כלי הרכב או להשיג כלי מתחייב הקבלן לדאוג מייד, על חשבונו הוא, לתיקון 

וזאת תוך מילוי רצוף, שוטף ומדוייק של מלוא התחייבויותיו  ,המתאים לביצוע העבודות

 ה.לפי הסכם ז

 פיקוח המנהל: .10

יהיה נתון לפיקוח של המנהל והעבודות תבוצענה להנחת דעתו  ביצוע כל העבודות .10.1

הבלעדית וחוות דעתו תהיה סופית, בהתאם להוראות שיתן מזמן לזמן לקבלן ואשר 

הקבלן מתחייב בזה למלאן בין שהיו כלולות והמפורטות בהסכם זה על נספחיו ובין 

 שאינן כלולות בו.

דווח לו, על פי המועדים והנהלים שיקבע יד בקשר יום יומי הדוק עם המנהל ועמוהקבלן י .10.2

, על תקלות ככל שתהיינה ועל אירועים אחרים שיקבע מתן השירותיםהמנהל, על מהלך 

המנהל. מעת לעת בימים ובשעות אותם יקבע המנהל, יבוצע סיור בקורת בהשתתפות 

 .המנהל והקבלן או באי כוחם ברכבו של הקבלן

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סמכות אחרת שניתנה למנהל בהוראה  .10.3

כלשהי מהוראות הסכם זה, יכריע המנהל בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר 
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ובקשר עם איכותם וסוגם של הרכב והציוד  םומועד ם, טיבמתן השירותיםעם אופן 

האמור בסעיף זה או בכל הוראה . שום דבר מתן השירותיםשהקבלן ישתמש בהם ב

אחרת בהסכם ושום מחדל מצד המנהל לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי 

 הסכם זה ומביצוע העבודות בהתאם להוראותיו.

נהל ו/או מי יקבל הקבלן רק באמצעות המ מתן השירותיםכל ההוראות בקשר עם  .10.4

 נהל.תמיד אך ורק באמצעות המ נהועברמטעמו והערות הקבלן ת

 :ערבות ביצוע .11

לחתימת להבטחת מילוי כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ימציא הקבלן, במעמד וכתנאי  .11.1

המוערך,  מגובה ההתקשרות השנתי (5%) יםאחוז חמישההחוזה, ערבות בנקאית בסך 

ערבות . הערבות לביצוע הינה לו הוא זכאי בגין שירותי ההסעות ,כמוגדר להלן

 .'ה נספחובלתי מותנית. נוסח הערבות מפורט ב אוטונומית, צמודה למדד

התשלום היומי, עבור כל  -סכום ההתקשרות השנתי המוערך לעניין סעיף זה משמע 

 יום. 220 -מ מוכפל ב"ההסעות המוזמנות כולל המע

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הסכום השנתי המוערך הנו לצורך קביעת סכום 

בפועל שינתנו ההסעות שירותי כאי לתשלומים על פי הערבות בלבד וכי הקבלן יהא ז

 בלבד ובכפוף להוראות חוזה זה.

המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות  .11.2

זכאית לבטל את החוזה לאלתר  והמועצהכאמור, תחשב כהפרה יסודית של החוזה, 

 ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.

. הראשונה התקופה( ימים לאחר תום 60ם )הערבות תעמוד בתוקפה עד לחלוף שישי .11.3

מתחייב הקבלן להאריך תוקף הערבות בהתאם ולהגישה לפני תום  - ך תוקף החוזההואר

צתה, ימציא הקבלן ערבות הערבות הקודמת. במקרה בו חולטה הערבות, כולה או מק

ימים ממועד החילוט.  7חדשה כך שישלים את גובה סכום הערבות השלם, וזאת בתוך 

לא המציא הקבלן ערבות נוספת במקום הערבות או חלק הערבות שחולט, ומבלי לגרוע 

מזכויותיה של המועצה על פי החוזה וכל דין, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום 

בלן להמציא מתוך יתרת כל ערבות המצויה בידיה. מבלי לגרוע הערבות שהיה על הק

מכל סעד אחר, קיום הוראה זו מהווה תנאי לביצוע תשלומים לקבלן והפרתה, ככל שלא 

 ימים מיום הוצאת דרישה בכתב בעניין לקבלן, תהווה הפרה יסודית. 5תוקנה בתוך 

 כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות תחולנה על הקבלן. .11.4

 בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן. אין .11.5

בכל סכום שיתקבל ממימוש הערבות תשתמש המועצה לצורך כיסוי התחייבויות הקבלן  .11.6

עפ"י החוזה, )לרבות לשם גביית פיצויים מוסכמים(, או שכל סכום, כאמור, יוחזק על 

התחייבויות הקבלן בהתאם לקבוע  ידי המועצה, לפי העניין, והכל על מנת להבטיח ביצוע

בחוזה. המועצה לא תהא חייבת להשקיע סכומים שיתקבלו ממימוש ערבות ובשום 
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מקרה לא תהא אחראית לקבלת פירות בשיעור מסוים או בכלל לגבי כספי מימוש. 

 ההתחשבנות לגבי כספים כאמור תיעשה תמיד בערכים נומינליים.

 שינוי ו/או ויתור: .12

ה ו/או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסויים לא תהווה הסכמה מצד המועצ .12.1

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו המועצה ו/או המנהל בזכויות הנתונות להם לפי הסכם זה במקרה מסויים,  .12.2

אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 

 כויות וחובות לפי הסכם זה.כלשהו על ז

כל שינוי בהסכם זה או בתנאי ביצוע העבודות ייעשה בכתב ומראש ולא יהיה לו כל תוקף  .12.3

אלא אם נעשה כאמור, למרות כל האמור בניגוד לכך בכל מקום אחר בהסכם זה על 

 נספחיו.

  :אחריות הקבלן לנזקים .13

מכל סוג שהוא לכל נזק  המועצהכלפי הבלעדי והמלא על פי כל דין ראי אחהיהיה  הקבלן .13.1

למי מטעמה לרכוש, ולכל אבדן שייגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או או /לגוף ולרבות נזק 

 ו לכל צד שלישי לגופו או לרכושולרכושם של אלה ו/או/או לכל אדם ו/או גוף כשלהו ו/או 

מטעמו י כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הקבלן או מ

 . או על ידי מי שנתון למרותו

מתחייב בזה לפצות את המועצה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל  הקבלן .13.2

לעיל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות  13.1נזק ו/או אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה 

בכל כלשהי של הקבלן שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו, וכן 

פיצויים, קנסות וכל תשלום אחר. בקשר לתביעה כזו  מקרה שהמועצה תידרש לשלם

לפי הוראות המועצה  –עצמה או לצד שלישי  מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה למועצה

צמדה ו/או ריבית והוצאות הוזאת מיד עם דרישה ראשונה, כל זאת בתוספת הפרשי  –

בפועל ע"י המועצה. מבלי לגרוע מהאמור שהמועצה נתבעה לשלמם אף אם טרם שולמו 

לעיל תהא המועצה רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן 

בכל עת שהיא לפי החוזה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהקבלן מסר בידי המועצה  

 לפי חוזה זה.

ובד או לכל אדם אחר הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לע .13.3

הנמצא  בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע 

 העבודות. 

מתחייב לפצות ולשפות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בכל סכום  הקבלן .13.4

בגין תביעה לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות אף אם  שתידרש המועצה לשלם

 עצה  בפועל.טרם נשאה בהם המו
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  ביטוח: .14

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה ומאחריותו לנזקים לפי חוזה ולפי כל דין,  .14.1

בחברת ביטוח מורשית כדין  'ו נספחמתחייב הקבלן לעשות את כל הביטוחים כמפורט ב

 וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן בלבד. . עלויות הביטוחיםלפעול בישראל

חוזה זה, ובהתאם  שיהיו בתוקף במשך כל תקופת חלותו שלהביטוחים המפורטים להלן,

 :לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנולתנאים המפורטים באישור הביטוח הרצ"ב 

ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין, בגבולות אחריות שלא יפחתו  .14.1.1

 מסך:

 למקרה.₪  4,000,000 .14.1.1.1

 טוח.בי תקופתל₪  6,000,000 .14.1.1.2

לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי הרכב בשימוש  להרחבהזה יהיה כפוף   חוביט

ביטוח מקיף של הרכבים אשר  תר לכיסוי הביטוח המוענק בפוליסבהקבלן, וזאת מע

 ישמשו למתן השירות. 

ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי  .14.1.2

לתובע, מקרה ₪  20,000,000בגבול אחריות של  החוזההקבלן בקשר עם 

 .ולתקופת ביטוח

ביטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב המשמשים לביצוע ההסעות, כולל הרחבה לנזקי  .14.1.3

 גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה.

, וכן כל ביטוח אחר הנדרש הקבלןוחובה לרכבים המשמשים את  מקיף ביטוח .14.1.4

 כחוק בקשר להפעלת רכבים אלו.

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הנקובים באישור על קיום  .14.2

ביטוחים הינם מינימליים ואין בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף 

ולגודל הסיכון העומדים לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל 

, למועצה ולצד שלישי כלשהו, אך לא פחות האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו

 מהסכומים הנקובים באישור האמור.

נזקי  ומשמש אותו לצורך ביצוע העבודות, בפני לעיל נכלל שלא רכוש כלהקבלן יבטח  .14.3

 טבע ונזקים אחרים לרבות נזקים בזדון.

 בכל הבטוחים שיערוך הקבלן ואשר קשורים לביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה יכלל .14.4

סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף של מבטחי הקבלן כלפי המועצה והבאים מטעמה. 

 ויתור על תחלוף כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק מתוך כוונת זדון.

)ארבעה עשר( ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים,  14 .14.5

וחים כשהוא חתום על ידי ימציא הקבלן לגזבר המועצה את האישור על קיום ביט
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מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת: "אנו מאשרים כי תוקף ביטוח זה מוארך, 

המצאת האישור תהווה תנאי מוקדם לביצועו של כל תשלום שבו חייבת  כדלקמן:".

 המועצה לקבלן ממועד התחלת תקופת ההארכת ואילך.

ם שהם מתחת לגבול הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקי .14.6

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים  .14.7

 בפוליסות.

אם יחליף הקבלן מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן לגזבר  .14.8

י המבטח החדש. תהליך זה המועצה את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על יד

 יחזור על עצמו כל עוד מתקיימת פעילות של הקבלן בביצוע העבודות.

אם הקבלן לא ישלם את התשלומים הנדרשים בגין הביטוחים הנ"ל, תהא המועצה  .14.9

רשאית, אך לא מחוייבת, לשלם במקום הקבלן כל תשלום הנדרש בגין הביטוחים הנ"ל, 

 גיע או שיגיע ממנה בכל עת.ולנכות תשלומים אלה מכל סכום המ

הקבלן מתחייב להודיע למועצה מיד עם אירוע נזק, תאונה או פגיעה כלשהם  .14.10

שאירעו במהלך ביצוע החוזה. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המועצה ועם משטרת 

 ישראל בכל הקשור בטיפול בנזק, תאונה או פגיעה כאמור.

 בפוליסות יכללו התנאים הבאים: .14.11

קרן בני שמעון לשירות הקהילה )ע"ר(, מכון רימון לידיעת הארץ  ,המועצה .14.11.1

 ,איזור תעסוקה משותף רהט בני שמעון ולהבים בע"מ -עידן הנגב  ,)ע"ר(

העמותה למען  ,החשמל הירוק בע"מ ,החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ

ליטת המועצה או שהמועצה בש אחר תאגידוכל הקשיש בבני שמעון )ע"ר( 

 יכללו בשם המבוטח. םעובדיהו וב שותפה

 בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת. .14.11.2

יכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין על פי בקשת הקבלן ובין על פי רצון  .14.11.3

יום לפחות לפני  60 למועצההמבטח, יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם 

 המבוקש. למועד הביטו

 .הביטוחיםהקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור  .14.11.4

ויתר  המועצהנקבע כי ביטוחי הקבלן הינם ראשוניים ביחס לביטוחי  .14.11.5

 .המבוטחים

 .ויתר המבוטחים המועצהתבוטל זכות השיבוב כלפי  .14.11.6

 ,'ונספח  ,אישור על קיום ביטוחים למתן שירותי הסעות למועצההקבלן ימציא  .14.12

 .כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח
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 14.11-ו 14.1 פיםשר עליו לבצעם, לפי סעיהיה והקבלן לא יבצע את הביטוחים א .14.13

תהא  ,חבות כלשהי בקשר לכך מועצהמקצתם, הרי מבלי להטיל על ה דלעיל, כולם או

לרבות הפרמיות  ,רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו, ולשלם את דמי הביטוח המועצה

, 15%בצרוף הוצאות תקורה בשיעור של  ,השוטפות, ולנכות כספים אלה ששולמו על ידה

מכל סכום שעליה לשלם לקבלן מכוח חוזה זה בכל זמן שהוא, או לגבותם מהקבלן בכל 

 דרך חוקית אחרת.

 הסבת ההסכם: .15

הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו  .15.1

ם לכך בכתב אלא בתנאים ובמידה שהמועצה תסכי ,ו/או מהתחייבויותיו לפי הסכם זה

משום מסירת ביצוען של העבודות  ,כשלעצמה ,אין בה, ואולם העסקת עובדיםומראש, 

 או חלק מהן לאחר.

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים  המועצה .15.2

מקרה תהא האחריות  להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל

 לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן.

להעסקת קבלני משנה, שאינם עומדים בתנאים המועצה בכל מקרה לא תינתן הסכמת  .15.3

, בשינויים המחויבים, ולא לפני םע הצעות ותנאים כללייבהזמנה להצי המפורטים

 שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה.

או יותר מהשליטה בתאגיד לאחר, בין אם  25%היה והקבלן הינו תאגיד יראו בהעברת  .15.4

הוראות ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות הנוגדת את 

 לעיל. 15.1

 :ביטול ההסכם .16

, 5.27, 5.25, 5.24, 5.23, 5.22, 5.20. 5.19, 5.8, 5.7 הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים .16.1

הנם תנאים עיקרים ויסודים בחוזה  14.11, 14.1, 15.1, 7.8 ,5.32 ,5.31, 5.30, 5.29, 5.28

בפיצויים מוסכמים  המועצהתחשב כהפרה יסודית המזכה את  כל אחד מהם והפרת

מסה"כ סכום ההתקשרות השנתי, הנקוב  10%בגובה  )עבור כל הפרה( מראשוקבועים 

צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה  לחוזה, כשהם 3.1בסעיף 

, וזאת מבלי לגרוע מזכות למועצהועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל 

 ., המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דיןלכל סעד ותרופה אחרים המועצה

 לעיל מכל סכום 16.1תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף  המועצה .16.2

 שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן  .16.3

 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
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 לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים 16.2 -ו 16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .16.4

פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה  ל פי חוזה זה או עללמועצה ע

 זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם: המועצההמפורטות להלן, תהא 

 פיצוי מוסכם נושא ההפרה

דקות בהתיצבות לתחנת  30דקות ועד  15איחור של מעל 
 מועד הנקוב לסיום המסלולהאיסוף הראשונה או ל

250  ₪ 

דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף  45ועד  30איחור של מעל 
 למועד הנקוב לסיום המסלולהראשונה או 

500  ₪ 

דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף  45איחור של מעל 
 למועד הנקוב לסיום המסלולהראשונה או 

1,000  ₪ 

 ₪  250 רכב הסעה מלוכלך

 ₪  500 מזגן לא תקין 

 ₪  500 התנהגות לא נאותה של הנהג

 לכל יום עבודה₪  1,000 שנים 7 -רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ

 ₪  250 אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן

 לכל יום ולכל רכב₪  2,000 שילוב קווים ללא אישור המועצה

 לכל הסעה₪  1,000 המועצהרכב שלא מתאים לדרישות 

 ₪  1,000 המועצהאיסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי 

אי ביצוע סריקה ברכב בתום כל נסיעה לוודא ירידת כל 
 הילדים

5,000 ₪ 

לכל הסעה, ₪  250 חגורת בטיחות לא תקינה
 לכל חגורה

זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע  המועצה .16.5

לקבלן, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, לרבות חילוט הערבות או חלקה, לפי העניין, 

 .ל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצההכ

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן  .16.6

 .מהתחייבויותיו

מתנאי  החוזה ו/או איזההרי אם הפר הקבלן את  ,לעיל 16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .16.7

על פי חוק  ,זכאית לכל סעד ותרופה משפטית המועצהתהא  ,הפרה יסודית המכרז

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

אכיפת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או  זכאית לתבוע את המועצהתהא  ,האמורות

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

 את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר.
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של  הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית ,לעיל 16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .16.8

ות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה בכל הזכוי המועצהחוזה זה ויזכו את 

 של הפרה יסודית:

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .16.8.1

הוסרו  הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או

 ביצועם. יום ממועד 30לחלוטין תוך 

יטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם הוגשה נגד הקבלן התראת פש .16.8.2

ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל ו/או  או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל

, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על מונה נאמן לנכסיו

מונה לו מפרק קבוע, או ניתן פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או 

גדו צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני, ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים נ

או שהוא הגיע לפשרה או  ,1999 -של חוק החברות התשנ"ט  350פי סעיף -על

הגיש או  ,סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה

 -חוק החברות התשנ"ט של  350על פי סעיף  ,למען הסדר איתם בקשה לפשרה

1999. 

 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. המועצההוכח להנחת דעתה של  .16.8.3

כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  המועצההוכח להנחת דעתה של  .16.8.4

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

 לחוזה זה או ביצועו.

של הקבלן שניתנה במכרז מהותית כי הצהרה  המועצההוכח להנחת דעתה של  .16.8.5

או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית  ,או בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה

 אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

האמור  לא יראו את השימוש ,לעיל 16.7בחלק מזכויותיה על פי סעיף  המועצההשתמשה  .16.9

הודיעה על כך  המועצהאלא אם  המועצהל ידי כביטול החוזה ע המועצהבזכויות 

במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא 

 נתנה לו הודעה כאמור.

 30מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שיש לשלם לקבלן, ואשר לא יעלה על  .16.10

סעד או תרופה, כספיים או יום לא יהווה הפרה של ההסכם והקבלן לא יהא זכאי לכל 

 30אחרים, בגין איחור, כאמור. עלה האיחור בביצוע התשלום, כולו או חלקו, על תקופת 

יום יהא הקבלן זכאי לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה ריבית בשיעור המרבי 

שיהיה נהוג באותה עת בבנק לאומי בע"מ בחשבונות דביטוריים בלתי מאושרים 

ד שנקבע לביצוע התשלום ועד לתשלום בפועל. הקבלן לא יהא זכאי מחושבת מהמוע

 לפיצויים ו/או תשלומים נוספים כלשהם בגין איחור כאמור.

בנוסף, מובהר ומוסכם על הצדדים כי איחור בתשלום הנובע מנסיבות אשר  .16.11

 בשליטת ו/או באחריות הקבלן לא יזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא.
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בכל מקרה מהמקרים האמורים בסעיף זה תהיה המועצה רשאית לעכב כל תשלום  .16.12

המגיע לקבלן עד לסידור החשבון הסופי וזאת מבלי לגרוע מזכותה לממש את הערבות, 

אולם המועצה לא תסלק ידו של הקבלן מביצוע העבודות כאמור לעיל אלא לאחר שתתן 

 יום. 14לו הודעה מוקדמת של 

בסעיף זה לעיל, לא יהיה הקבלן זכאי מהמועצה לפיצוי ו/או  בוטל ההסכם כאמור .16.13

תשלום כספים כלשהם עקב הבאת ההסכם לקיצו למעט הכספים שיגיעו לו בכפוף 

 לזכויותיה של המועצה בגין העבודות שביצע בפועל עד למועד סיום ההסכם.

 :שונות .17

זה, תהיה המועצה מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד עפ"י דין ו/או על פי הסכם  .17.1

זכאית בכל מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים אשר יגיעו ממנה ו/או 

מאחרים לקבלן, כל סכום כסף לכיסוי כל אשר יגיע לה מהקבלן לרבות כדמי נזק ו/או 

פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום חוב שבו חייב הקבלן למועצה בתור רשות מקומית עפ"י 

 ת חוקי העזר שלה ו/או בכל דרך אחרת.כל דין, לרבו

ויהיו נאמנים על הקבלן וישמשו בכל עת הוכחה  וספרי המועצה וחשבונותיה ייחשב .17.2

מכרעת בכל הנוגע לתשלומים שהמועצה תשלם על פי הסכם זה וכן בכל הנוגע לסכום 

 שיינתן לקבלן מאת המועצה או למועצה על ידי הקבלן.

פי הסכם זה תהיה המועצה רשאית אך לא מחוייבת כל התחייבות המוטלת על הקבלן ל .17.3

וזאת על חשבונו של הקבלן לעשותה במקום הקבלן, בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת, 

והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך והמועצה תהיה רשאית לגבות ו/או לנכותו את 

קבלן שייחשבו כהוצאות תקורה מכל סכום שיגיע ל 15%ההוצאות האמורות בתוספת 

בכל זמן שהוא והיא תהיה רשאית לנכות מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות מימוש סכום 

 הערבות, כולו או מקצתו.

 
 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

 ____________________  _____________________ 
                    

 הקבלן                                                                מועצה אזורית בני שמעון                  
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 א' נספח
 

 פתש" שנה"ל – מפרט הסעות ומחירים
 
 

 
נספח זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מההסכם הנזכר לעיל וייקרא בכפוף להוראות הכלליות 

 האמור.ולהגדרות שבהסכם 
 

 מספר 
 סידורי

לא  מס' נוסעים
כולל/כולל 

 תלמידים

 מסלול
 הנסיעה

 שעת 
 איסוף 

 פיזור

 אורך 
 המסלול

 ימים 
 בשבוע

מחיר 
 נסיעה

  כולל
 מע"מ

 )בש"ח(

סוג הרכב 
 ומס' 

 נוסעים
 מירבי

 מס' הרכבים

 
 
 
 
 

הלוך:       
_____ _ 
חזור: 

______ 

  

הלוך:        
______ 

 חזור:
______ 

  

הלוך:        
______ 

 חזור:
______ 

  

הלוך:        
______ 

 חזור:
______ 

  

 

  אם הקבלן יציין בהצעתו מחיר עבור כיוון אחד בלבד ויידרש לבצע הסעות לשני הכיוונים, המחיר
 ידו בשתיים.-עבור שני הכיוונים יהיה מכפלת הסכום המוצע על

  ויידרש לבצע הסעות לכיוון אחד בלבד, המחיר עבור כיוונים  2אם הקבלן יציין בהצעתו מחיר עבור
 ( מן הסכום המוצע על ידו.50%כיוון אחד יהיה מחצית )

  מציע המגיש הצעה לביצוע הסעה במונית יכול להגיש הצעה לקו אחד או יותר, ובלבד שאם הגיש
קווים שאין הצעה ליותר מקו אחד מדובר בקווים שניתנים לביצוע על ידי אותה מונית ואותו מציע )

 ביניהם כל חפיפה(.
 

 מובהר בזה כי לא ניתן להתנות את ההצעה בזכיה במספר מסלולים ומספר מינימלי של מסלולים. 
 

                       
 
 
 
 

 _______________ 
 המציע/הקבלן
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 'ב נספח
 

 פרטים אישיים של קצין בטיחות
 
 
 
 
 

 לחוזה אשר 5.31קצין בטיחות בהתאם לסעיף או להתקשר עם הנני מתחייב להעסיק 
 פרטיו האישיים הנם כמפורט להלן:

 
 

                שם: ________________ מס' ת.ז: ____________________
 

                  : ____________ מיקוד  _____________________________ כתובת:
 

קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד  כתב הסמכה שלמספר 
 _____________  התחבורה:

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________________ : החברה תימה וחותמתח           _____שם החברה: _________
 
 
 
 
 
 

 ___קצין הבטיחות: ____________ _____________      חתימה וחותמתשם קצין הבטיחות:
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 'גנספח 
 

 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה
  חובה בכל רכב הסעת תלמידים כולל מונית 

 

 הערות כמותה שם הפריט מס'

1 
על פי  תרמיל גב תואם לתכולה

ההנחיות )יש לציין על גביו "מגן 
 דוד אדום" ו"עזרה ראשונה"(

1  

2
  5 משולש בד  

3
  2 אישיתתחבושת   

4
  1 תחבושת בינונית  

5
-C-)מומלץ חוסם עורקים מסוג 1 סם עורקים וח  

A-T) 
6

 גדלים שוניםב 10 אגד )תחבושת(  

7
  3 איספלנית )מיקרופור(  

8
  20      פלסטר  

9
  1 )מספריים( כמלע"   

10
  20 פד גזה סטרילי  

11
 )מומלץ סד מדגם 1  בועיסד קשיח לק  

SAMSPILNT) 

  1 סביעור  12

13
  1 מסכת כיס להנשמה  

14
 
  

יות )דוגמת ותחבושת לכו
  3 ברנשילד(

15
  1 רמיתתשמיכה היפו  

16
 זוגות 10 פעמיות-כפפות חד  

17
 
  

 8רוחב בתחבושות אלסטיות 
  3 ס"מ
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 'דנספח 
 בטיחות, ביטחון ושעת חירום

 
 ביטחון

 
 חנייה ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרציהנחיות  -נוהלי ביטחון בבתי הספר 

 

 

 כללי .1

 הרשות המקומית אחראית על ארגון ההסעות של התלמידים אל מוסדות החינוך ומהם. .1.1

זמנית מכמה -כאשר תלמידים מגיעים בהסעות מאורגנות, המורידות את התלמידים בו .1.2

זמנית -בואוטובוסים בצמוד למוסד החינוכי, נוצר מצב של הצטברות מאות תלמידים 

 באותה נקודת הורדה/העלאה העלולה לשמש יעד לפיגוע.

 ההנחיות בסעיף זה נועדו לפרט את הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של  
תלמידי מערכת החינוך בבתי הספר שיש בהם הסעות, יחד עם הרשות המקומית ועם 

 המשטרה שעיקרן:

המצטבר באותה נקודת זמן הן בתחילת מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המרבי  -
 יום הלימודים והן בסיומו )בעת פיזור התלמידים(

קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, בלוויית  -
 קצין אבטחה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית האבטחה. 

 -התלמידים( תתבסס על  האבטחה במפרצי החנייה )בנקודות ריכוז .1.3

ערך האבטחה של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות מ -
 המחוז/המרחב/התחנה המשטרתיים;

סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד לבית ספרם יש תחנות  -
 הסעה.

על  האחריות הכוללת לאבטחת מפרצי החנייה ונקודת ריכוז התלמידים בהסעות היא .1.4

 משטרת ישראל.

 הנחיות ביטחון בהסעות .2

 כללי .2.1

ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב הביטחון באזורים  .2.1.1

השונים. ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים: צה"ל ומשטרת 

 ישראל.

גורמי הביטחון והבטיחות האחראים מוסמכים לקבוע  ,נוסף למובא בהמשך .2.1.2

דרי האבטחה של הסעות התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון ולשנות את ס

 , ובהתאם להנחיות משטרת ישראל ו/או צה"ל.והבטיחות שייקבעו מעת לעת
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 נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית. .2.1.3

 אפשר לסווג את ההסעות כדלקמן: .2.1.4

 עירייה / מועצה מקומית. – הסעות בתחום היישוב העירוני    א.

בתחומי המועצות האזוריות/המועצות המקומיות )בעיקר הסעות הסעות     ב.
 .לבתי ספר אזוריים( ורשויות "קו התפר"

 הסעות בקו העימות וביהודה ובשומרון.     ג.

 הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון .2.2

 חימוש ומיגון .2.2.1

בהסעות תלמידים במועצות אזוריות בתחומי הקו הירוק, בדגש על רשויות קו     א.
יהיה רשאי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי, בתיאום עם תפר, 

 הרשות המקומית, להנחות כי הנהג יהיה נושא אקדח בהתאם להוראות שעה.

 ברחבי יהודה ושומרון על הנהג להיות חמוש באקדח. תלמידים בהסעות .ב

 אבטחה וביטחון .2.2.2

כב ממוגני ירי ו/או הסעות תלמידים באזורי יהודה ושומרון תתבצענה בכלי ר    א.
 על פי הנחיות צה"ל.

דלתות הרכב וחלונותיו יהיו סגורים בכל השלבים של הסעת התלמידים     ב.
 בשטחי יהודה ושומרון.

 אבטחת האוטובוס בחנייה     ג.

 נעולים.ותאי המטען החלונות  ,בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות    (1

 ונים לא מסודרים.אין להחנות אוטובוסים בחני    (2

אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/הרשות הפלסטינית ברכבים     (3
 להסעות תלמידים בכל עת.

לפני כל העלאת תלמידים לאוטובוס יש לבצע בדיקה על פי הטופס בנספח     (4
 שלהלן.

 קשר .2.2.3

 .או בטלפון סלולארי כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו

 בטיחות בהסעותהנחיות  .3

 הסכנות בהסעות מאורגנות .3.1

 .תאונה במהלך העלייה לרכב ההסעה והירידה ממנו         ·

 .אלימות והתפרעות תלמידים במהלך הסעה מאורגנת         ·

 .חוסר תשומת לב הנהג והשארת ילד ברכב ההסעה בתום הנסיעה         ·

 כביש בדרך לביתו. ילד היורד מההסעה נדרש לחצותבה התאונה          ·

 תאונה בה הילד היורד מההסעה והולך בצמוד לרכב ובסמוך לגלגלי הרכב.    .

 תאונה בה הילד היורד מההסעה נעלם מעיני הנהג.    .

  

 בעלי תפקידים המשפיעים על הבטיחות בהסעות מאורגנות אל מוסד החינוך וממנו .3.2
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 מנהל המוסד .3.2.1

המנהל ישקול מינוי רכז הסעות ומינוי נאמני הסעות וייזום  פעולות לתכנון:    א.
 פעולות חינוך והסברה במהלך השנה.

מנהל המוסד ישתף את ההורים, וידריך וינחה אותם בכל  שיתוף ההורים:    ב.
הנוגע לאחריותם הישירה להתנהגות הילדים בתחנת האיסוף וההורדה, בזמן 

 הנסיעה, בחציית כביש וכדומה.

מנהל המוסד יקבע נהלים פנימיים  אירועים חריגים והפקת לקחים: תדיקב    .ג
 להתנהגות במקרה שילד אינו מגיע למוסד החינוך. 

בהסעות לתלמידי החינוך המיוחד ידאג  הסעות תלמידים בחינוך המיוחד:    .ד
המנהל לוודא שהמלווים מתודרכים בכל הנוגע לבטיחות ההסעה על ידי 

 הרשות המקומית.

 

 חנךהמ .3.2.2

מחנך הכיתה יתדרך את תלמידיו בהנחיות ובהוראות להתנהגות בטוחה  א.
 בהסעות.

המחנך יעודד את תלמידיו לדווח על אירועים חריגים בהסעות. עליו לבדוק  ב.
 הנלמדים אירועים אלו, לנתח אותם עם התלמידים ולהעביר את הלקחים

 מהם להנהלת בית הספר.

 

 שות המקומיתרכז התחבורה ברהרשות המקומית ו .3.2.3

רכז התחבורה ברשות המקומית ידאג למפות את כל תחנות האיסוף וההורדה     א.
שתחנות אלו מאפשרות גישה בטוחה   של הילדים ברשות המקומית ויוודא

 לרכב ההסעה, ללא הפרעה לתנועה הזורמת.

רכז התחבורה ידאג שהורדת הילדים תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך     ב.
 , ללא צורך לחצות כביש.ו נמצא ביתו של התלמידובצד שב

רכז התחבורה ידאג לתדרך את חברות ההסעה ואת הנהגים שלהן בנושאים      ג.
 הנוגעים לבטיחות בהסעות.

רכז התחבורה יתחקר כל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי הנחיות הרשות     ד.
כזי ההסעות כדי ויהיה בקשר רצוף עם ההנהלות של מוסדות החינוך ועם ר

 לעדכן אותם בממצאי בדיקות האירועים החריגים ובטיפול המחייב הנדרש.

הרכז יוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות משרד התחבורה     ה.
 ובתקנות המחייבות להסעות ילדים.

את משרד החינוך לגבי כל אירוע  הרשות המקומית תהיה חייבת לעדכן מיידית ו. 
 חריג שקרה במהלך הנסיעה, לרבות תאונת דרכים.

  

 הסעות מאורגנות .3.3

 חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה .3.3.1

חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה    א.
במשרד התחבורה. כמו כן, הסעת התלמידים תבוצע ברכב שהותאם להסעת 

והורשה לכך על ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוסים או אוטובוסים נוסעים 
 חגורות בטיחות. ןזעירים ציבוריים, מוניות וטיוליות שמותקנות בה

לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף     ב.
 לקציני בטיחות במשרד התחבורה.
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, בכל גיל, יהיה בעל רישיון להסעת תלמידים. תלמידים או יותר 9נהג המסיע      ג.
על הרישיון שברשותו תהיה חותמת "רשאי להסיע תלמידים". אם הרישיון 

 אין צורך בחותמת.  1996ניתן לנהג לאחר 

ד.  מנהל חברת ההסעות ימציא לרשות המקומית מסמך ממשטרת ישראל ובו 
ן להם רישום על רשימת כל הנהגים המסיעים תלמידים ברשות, המאשר כי אי

 עבירות מין.

 חברת ההסעה תקפיד על הוראות הדין בעניין שעות נהיגה ומנוחה.    .ה

 רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה. .ו

, בחוזה( 5.28)כמפורט בסעיף  שנים לכל היותר 7רכב ההסעה יהיה תקין, בן      .ז
 א בפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה.שעבר את כל הבדיקות הנדרשות והו

כלי הרכב יכללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה     .ח
 ,מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ותלמידים, לרבות ערכת מילוט, מזגן

 ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש.

תחייב אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמ 
 מהנחיות משרד התחבורה.

מערכת טכנולוגית המתריעה על ט.  בכלי הרכב של החברה הזוכה חובה להתקין 
, אשר ניתן לרכישה 1חלק  6400שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 

 במכון התקנים הישראלי )מת"י(.

 כמו כן, כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים 
לכלול ומערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על 

המערכת תספק את  המצאות הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב.
ההתרעות הבאות: התראות סטייה מנתיב, שמירת מרחק, התנגשות ברכבים 
ואופנועים, התנגשות בהולכי רגל ורוכבי אופניים בקדמת הרכב ובצדדיו 

ים מתים(. על הטכנולוגיה להיות מאושרת ע"י יצרן רכב מערבי ולספק )שטח
 התרעות קוליות וויזואליות.

כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת     .י
 תלמידים" ושלט נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.

חל איסור מוחלט על הדבקת מדבקות ו/או התקנת וילונות אטומים מכל סוג   .יא
שהוא על כל חלונות הרכב, אשר מונעים אפשרות צפיה לתוך מרכב הרכב 

 מחוצה לו, במקרה של חשד לשכחת ילד ברכב ההסעה.

ישובים במושבי הרכב ו/או המבוגרים הנסיעה תתבצע רק כאשר התלמידים  יב.
בטיחות ובהתאם לרישיון. לא יוסעו תלמידים בעמידה גם וחגורים בחגורות 

  אם רישיון הרכב מתיר זאת.

ברכב  תלמידיםומבוגרים למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של  
 ההסעות.

כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני  .גי
 התחבורה.להסעת נכים של אגף הרכב במחלקת התקינה במשרד 

נהג רכב להסעת נכים ידאג לעיגון כסאות הגלגלים לרצפת הרכב כמתחייב  יד.
 לעיל.

הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים בכסאות  טו.
גלגלים, רגילים או ממונעים, יהיו מצויידים בשתי מערכות )סטים( של חגורות 

ים שבכסא אל רצפת הרכב, והשניה בטיחות, האחת לעיגון הכסא דרך ההתקנ
 לריתום התלמיד לכסא. 

ואשר ניתן , 2012משנת  10542 מספר ISO  זאת, בהתאם לתקן המחייב 
 לרכישה אצל מתקיני אביזרים לרכב נכים או למצאו באינטרנט.

נהג רכב להסעת נכים ידאג להפעלת המעלון ולהורדת תלמיד המוסע בכיסא  טז.
 ספק, חל איסור מוחלט על המלווה להפעיל את המעלון.גלגלים.     למען הסר 
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על חברת ההסעות חלה חובה לדווח מיידית לרשות המקומית על כל אירוע  יז.
 חריג בו מעורבים התלמידים או רכב ההסעה, לרבות תאונת דרכים.

 ארגון סדרי ההסעה במסוף ההסעות הבית ספרי .3.3.2

הספר, תקבע את הרשות המקומית, תוך שיתוף פעולה עם מנהל בית  .3.3.2.1

תחנות האיסוף וההורדה. מומלץ כי תחנות אלה תיקבענה במקומות 

שבהם הילדים לא נדרשים לחצות כבישים לפני עלייתם על הרכב המסיע 

 ממנו. רדתםואחרי 

וישנם תלמידים המסיימים מוקדם יותר את הלימודים ואמורים  במידה .3.3.2.2

להסעה, על מנהל בית הספר לקבוע סידורים מתאימים שיבטיחו  להמתין

 תחנותכי התלמידים נמצאים תחת השגחה. התקנתן ותחזוקתן של 

 באחריות הרשות המקומית/בעלות. אהסעה לתלמידים הי

 הבית ספרי : ההסעות מסוף .3.3.2.3

המסוף יאושר ע"י הרשות המוסמכת וכל קווי ההסעה   א.
 ישולטו.

מגן להפרדת התלמידים מאזור התנועה, -גדרותתוקמנה  ב.
 והתלמידים לא יורשו להימצא באזור זה.

ש לשאוף כי מסלול התנועה בתחנה יאפשר יציאה ללא י ג.
שימוש בהילוך אחורי. במקרים שחייבים להשתמש 
בהילוך אחורי, יפעל הנהג על פי ההנחיות הבטיחותיות 

 המחייבות בתקנות התעבורה.

תשולט באופן ברור. תותקן מדרכה תחנת ההסעה  ד.
מוגבהת מעל פני הכביש ותותקן סככה שבה יוכלו הילדים 

 לחכות מחוץ לאזור התנועה של המכוניות. 

האחריות לסדר ומשמעת במסוף הינה של הנהלת המוסד  ה.
החינוכי. מנהל המוסד ימנה מורים תורנים במידה 
מספקת שיפקחו על הסדר בעת העלאת התלמידים 

 או שהתלמידים לא יכנסו או יחצו את אזור התנועה. ויווד
 

מומלץ לבית הספר לקבוע נאמני הסעות מתוך תלמידי הכיתות הבוגרות  .3.3.2.4

לפעול כמסייעים על שמירת הסדר והבטיחות בתחנות  ולהכשיר אותם

 ההסעה.

האחריות לתקינות הפיסית להסרת מפגעים לסדרי ההיסעים ולמילוי  .3.3.2.5

 של הבעלות/הרשות המקומית.ההנחיות ע"י הנהגים הינה 

העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע באמצעות הדלת הקדמית  .3.3.2.6

 . בלבד

העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע בתחנה המיועדת בצמוד  .3.3.2.7

 . לפתח ההעלאה וההורדה  בלבד

 הכניסה אסורה".  –שילוט אזהרה בולט "שטח תמרון אוטובוסים  יותקן .3.3.2.8
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סדרי ההסעה יהיו ברורים ויובאו לידיעת התלמידים והוריהם. סדרים  .3.3.2.9

 אלו יכללו התנהגות באירועים חריגים )תאונות, פגיעה חבלנית, שרפה(. 

בית הספר ומוריו יסבירו לילדים את כללי ההתנהגות והזהירות  מנהל .3.3.2.10

בדרכים )עליה על הרכב וירידה ממנו, איסור הוצאת ראש או ידיים מן 

 ציית כבישים תוך שימת לב וכדומה(.הרכב, ח

מנהל בית הספר ידאג להעביר לתלמידים הוראות התנהגות בתחנת  .3.3.2.11

הסעה ובזמן הנסיעה, ובנוסף יעביר דף להורים כדי לסייע להם להדריך 

 את ילדיהם בהוראות האלו:

 אין לרוץ אל רכב הסעה העומד בתחנה או מתחיל בנסיעה. .3.3.2.12

מדרכה, במרחק של צעד אחד להסעה יש לעמוד על ה המתנהבשעת  .3.3.2.13

לפחות משפתה. במקום שאין מדרכה יש להמתין ליד עמוד התחנה 

 במרחק שני צעדים משפת הכביש.

 אין לשחק בתחנת ההסעה. .3.3.2.14

לתחנה, יש להמתין עד שהוא נעצר לחלוטין ולעלות  ההסעההגיע רכב  .3.3.2.15

 אליו בטור ולפי התור.

דת לעליית הכניסה לרכב ההסעה והיציאה ממנו, היא בדלת המיוע .3.3.2.16

 נוסעים, בדלת הקדמית בלבד!

 הנסיעה תהיה כאשר התלמיד חגור בחגורת בטיחות.  .3.3.2.17

 אין להוציא את היד או הראש מהחלון. .3.3.2.18

 אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה. .3.3.2.19

יש לרדת מהרכב בזהירות ובמתינות ורק מהדלת הקדמית. יש לזכור כי  .3.3.2.20

 באוטובוס גובה המדרגות עולה על הגובה המקובל.

ור באיסור חמור להפריע לתלמיד אחר לרדת מרכב ההסעה או לדחוף אס .3.3.2.21

 אותו החוצה.

אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד  .3.3.2.22

שייסע. אין לחצות את הכביש לפני רכב ההסעה, מאחוריו, או בצמוד 

 אליו.

מנהלי בתי הספר ומוריו יבהירו לילדים כי במקרים של התפרעות ברכב  .3.3.2.23

עת הנסיעה או גרימת נזק לרכב בעת הנסיעה תופעלנה סנקציות נגד ב

המתפרעים או גורמי הנזק, ובכלל זה השעיה מההסעה לתקופה מסוימת 

 וכן תשלום פיצויים עבור הנזק שנגרם.
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ההשעיה תבוצע בתיאום עם הרשות המקומית, עם מנהל בית הספר ועם  
 על משך ההשעיה.הורי התלמיד, וכל הגורמים האלה יקבלו דיווח 

תיאסר כניסת כלי רכב פרטיים מכל סוג שהוא אל מתחם רכבי ההסעה,  .3.3.2.24

 בשילוט מתאים והסברה. במידת הצורך תבוצע אכיפה.

 ליווי בהסעה על ידי מבוגר .3.3.3

רצוי שרכב המסיע ילדים ילווה על ידי אדם מבוגר )הורה, מורה וכדומה(,     א.
 הנסיעה ארוך.ובמיוחד בהסעות אזוריות שבהן מסלול 

, ליווי על ידי מבוגר הוא חובה בהסעת תלמידים של מוסדות החינוך המיוחד    ב.
  בעלי הלקויות הקשות.

למען הסר ספק, מודגש כי על המלווה לשבת עם התלמידים המלווים במושב  
 האחורי של הרכב.

 בשום מקרה לא יישב המלווה במושב שליד הנהג. 

תלמידי פנימיות למוסד חינוכי או לבתיהם תלווה על ידי הסעה מאורגנת של      ג.
 מבוגר או על ידי תלמיד כיתה י"ג שעבר הכשרה מתאימה.

המלווה יעבור הכשרה ותרגול בבית הספר. המלווה גם יקבל רשימה של מספרי     ד.
 הטלפון של המוסד ושל הורי התלמידים.

יעשה זאת המלווה יחד אתו. אם ילד היורד מרכב ההסעה צריך לחצות כביש,     ה.
 בסוף הנסיעה יוודא המלווה שלא נשאר ילד ברכב.

 

 הנחיות בטיחות לנהג .3.3.4

 הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו. .3.3.4.1

, לעזוב את רכב ההסעה כל עוד נמצאים בו בשום מקרההנהג אינו רשאי,  .3.3.4.2

את  תלמידים. למען הסר ספק, הנחיה זו מחייבת גם אם הנהג מכבה

 המנוע טרם ירידתו מן הרכב.

העברת תלמידים מרכב ממוגן לרכב שאינו ממוגן מותרת רק באישור  .3.3.4.3

תחום ההסעות במחוז ואך ורק בתחום מוסד חינוכי או בתחום מתקן 

ציבורי שבאחריותה של הרשות המקומית, או באתר שאושר ע"י תחום 

 ההסעות במחוז.

למען הסר ספק, יודגש כי במקרה של העברת תלמידים מרכב לרכב 

במקום המאושר לכך, חל איסור מוחלט על השארת תלמידים להמתין 

 לבדם לרכב האחר. 

במקרה כזה, הרכב המגיע ראשון לנקודת ההעברה ימתין עד להגעת 

הרכב האחר, והתלמידים יעברו ישירות מרכב לרכב, מבלי להמתין כלל 

 ב ההסעה.מחוץ לרכ
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מורים אחראים על הסעות, מורים תורנים בתחנות הסעה או פיקוח  .3.3.4.4

מטעם הרשות/בעלות, ינחו את הנהגים ויבדקו את עמידתם בדרישות 

 הבאות:

כשמגיעים לתחנת האיסוף על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד  א. 
ולדאוג  שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת בדלת הקדמית 

 בלבד.

 אין להסיע תלמידים בעמידה. ב.  

חל איסור מוחלט על הסעת רכב הסעות לאחור בעת איסוף או פיזור  ג. 
 45תלמידים, למעט ביציאה ממסוף ההסעות של בית הספר )תקנה 

 לתקנות התעבורה(.

במהלך הנסיעה על הנהג להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב  ד. 
ועה של תלמידים )הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב, התנהגות פר

 והתנהגויות מסוכנות אחרות(.

כשמגיעים לתחנת היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך ורק דרך  ה. 
 הדלת הקדמית.

הורדה או העלאת התלמידים מן הרכב תתבצע רק בצד שבו נמצא  ו. 
מוסד החינוך או ביתו של התלמיד, כדי  שלא ייאלצו לחצות 

 כבישים.

ות הסעה קבועות ומוסדרות מראש. אין התלמידים ייאספו בתחנ ז. 
 להעלות או להוריד תלמידים במקומות מזדמנים.

הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר בו ילד  ח.
 או חפץ.

חל איסור מוחלט על אחסנת דלקים מכל סוג שהוא, לרבות תוספי  ט.
או דלק או שמן, ו/או כל חומר דליק או מסוכן אחר, בתא המטען 

 בכל מקום אחר ברכב.

 

 גיל ילד היושב ליד הנהג בהסעת תלמידים מאורגנת )לא במכוניות פרטיות( .3.3.5

א' לתקנות התעבורה עודכנה לפני מספר שנים, ומאז העדכון חלו שינויים  83תקנה 

 לגבי גיל הילד שמותר להושיב במושב הקדמי ליד הנהג.

, בתנאי 8עד גיל  3ילד מגיל בהתאם לעדכון מותר להושיב במושב הקדמי של הרכב 

 שהוא יושב על מושב מגביה )בוסטר(, תוך שהוא חגור בחגורת בטיחות כחוק.

למרות זאת, בהסעות תלמידים חל איסור מוחלט להסיע ילדים אלה במושב הקדמי 

 ליד הנהג.

שנים, מותר להושיב ילד במושב הקדמי ללא כל אמצעי עזר, פרט  8החל מגיל 

 ורת הבטיחות התקנית של הרכב.לחגירתו כחוק בחג

 יש לדאוג לכוונון גובה החגורה בהתאם לגובה הילד.
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אוטובוסים,  –אשר למושב האחורי של הרכב, בכלי הרכב של חברות ההסעה 

אין חובת שימוש במושב מגביה )בוסטר(  -אוטובוסים זעירים ציבוריים או מוניות 

 גורות בטיחות. , אך יש חובה לחגור ח8עד גיל  3לגבי ילד מגיל 

מאחר ורק חגורות מותניים הינן בטיחותיות בגילאים אלה, אין להושיב ילדים 

 במושבים בהם יש חגורה אלכסונית.

 

 תוקפן של הוראות הבטיחות בהסעות מאורגנות על ידי הרשות או הבעלות .3.3.6

הרשות המקומית או הבעלות, תדאג לביצוע כל הוראות הבטיחות  .3.3.6.1

ורה של משרד התחבורה ומהוראות המתחייבות  מתקנות התעב

 הבטיחות של משרד החינוך

הוראות והנחיות אלו בנושא בטיחות ייכללו בנוסח האחיד של המכרז  .3.3.6.2

 והחוזה להסעות תלמידים.    

אי קיום הוראות הבטיחות על ידי מסיע כלשהו יגרום לקיזוז תשלומים 

 המגיעים לו בגין ההסעה, עד כדי הפסקת ההתקשרות עם החברה.

 אבטחת מפרצי חנייה .4

 כללי .4.1

למוסדות  במערכת החינוך מתקיימות הסעות תלמידים אל מוסדות החינוך ומהם, בעיקר
חינוך שבהם לומדים תלמידים מכמה רשויות או מכמה יישובים. תלמידים אלו מגיעים 

זמנית מכמה אוטובוסים בצמוד למוסד -בהסעות מאורגנות המפנות את התלמידים בו
 להתגודדותה, המאפיין בעיקר בתי ספר של המועצות האזוריות, גורם החינוכי. מצב ז

 זמנית באותה נקודת הורדה/העלאה, העלולה לשמש יעד לפיגוע.-בורבים תלמידים 

  

באותם בתי  הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך  .4.2

 ספר

באותה נקודת זמן הן בתחילת מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המרבי המצטבר  .4.2.1

 יום הלימודים והן בסיומו )פיזור התלמידים(

קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסה"ח הרשותי, בלוויית קצין  .4.2.2

 אבטחה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית האבטחה. 

  –על האבטחה באותם מפרצי חנייה )נקודות ריכוז התלמידים( תתבסס  .4.3

מערך אבטחת מוסדות החינוך ו/או מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה  .4.3.1

 רשות, בהתאם להיערכות המחוז/המרחב/התחנה המשטרתיים;

סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד לבית ספרם יש  .4.3.2

 תחנות הסעה.
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 טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים

 
 

 החודש: ________________  של האוטובוס: ______________מס' הרישוי 
 
 

 שם הרשות: ________________________
 
 

    
 

       

תאי  שם הנהג השעה התאריך
 המטען

תא 
 המנוע

אזור 
 הגלגלים

אזור 
מיכל 
 הדלק

גחון 
 האוטובוס

פנים 
 האוטובוס

 הערות חתימת הנהג

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 מקומות הבדיקה באוטובוס
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 'ה נספח

 
 ערבות בנקאית

 
 

 בנק: ___________________ בע"מ
 סניף: _____________ מס' סניף: _____
 כתובת הסניף: ____________________
 טלפון: __________ פקס: ___________

 
 תאריך: ______________

 
 לכבוד:

 המועצה האזורית בני שמעון
 קמה צומת בית
  00853ד.נ. הנגב 

 
 א.ג.נ,

 ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 
( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד "הנערב"על פי בקשת _________ )להלן:  .1

"סכום לסכום כולל של ________ ש"ח )ובמילים: ________________ ש"ח( )להלן: 
 (.הערבות"

 
המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה למדד  .2

 מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש ______ שנת _____, שהתפרסם ביום  "המדד היסודי" .2.1
 ______ בשיעור _______ נקודות.

 

 ורסם לאחרונה וקודם למועד התשלום.לעניין ערבות זו, יהא המדד שפ "המדד החדש" .2.2
 

הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת  .2.3
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  –המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד 
יסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי ה

 הצמדה.
 
ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי  10 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .3

כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום 
ההצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי הערבות בתוספת הפרשי 

 שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______. .4

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5
 

 ד רב,בכבו
 

 ___________ 
 בנק ____ בע"מ
 סניף _______ 
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  'ונספח 

 
 

 לכבוד:
 המועצה האזורית בני שמעון

ו/או הועד המקומי בו מתבצעות העבודות ו/או האגודה השיתופית שבתחומה מתבצעות העבודות 
ו/או חברות בנות של המועצה ו/או תאגידים של המועצה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם
 צומת בית קמה

 ד.נ. הנגב.
 ("המועצה")להלן: 

 
חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור ___________________  ,מאנו הח"

 פוליסות ביטוח( "הקבלן"ח.פ. _______________ )להלן:  _____________________
וביטוחי  צד שלישי וחבות מעבידים ות:בקשר עם ..............................להלן "העבודות". פוליס

במלואם ואנו מתחייבים בזאת  והתנאים המפורטים להלןאשר כוללות את הסעיפים כלי רכב 
את עותקי  -הבקשהיום מתאריך  15ולא יאוחר מאשר תוך   -אם תבקשולהמציא לכם, 

נו יעל יד הנאמנים למקור וכן עותקים נאמנים למקור של כל פוליסה אחרת המוצאת ותהפוליס
פוליסת צד ג' וחבות "(. תנאי העבודותהחוזה )להלן: "נשוא  עבודותוהמתייחסת ל לקבלן

 וללא הסתייגויות לתנאים שלהלן: 2016מעבידים  לא יפחתו מתנאי ביט 
 

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המועצה, הקבלן, קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם, 
 הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות. מפני אובדן, נזק ואחריות

 
 הביטוח כולל כדלקמן:

 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________
 

-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של  .1.1
 חודשים(. 12לתקופה )₪  6,000,000פחות מסכום של ש"ח לאירוע ולא  4,000,000

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות: .1.2

 
ין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן יצויבפוליסה  .1.2.1

ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסה לביטוח חבות 
 מעבידים של הקבלן.

 

בפוליסה כי המועצה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו יצוין במפורש  .1.2.2
 לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

 
 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום תאונתי וגם או  הרעלה.  .1.2.3

 
הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי גוף הנובעים מאירוע הקשור בכלי רכב מנועי  .1.2.4

 שאינם מכוסים ע"י ביטוח החובה של הרכב.
 

 יסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן.הפול .1.2.5
 

כנגד מזמין  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .1.2.6
 .העבודה

 
 המועצה.הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .1.2.7
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ד כל מי מהמבוטחים ו/או הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנג .1.2.8

 400,000-למקרה אחד ולא יותר מאשר ₪  200,000-עובדיהם בגבול אחריות של 
 לתקופת הביטוח. ₪

 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .2
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________
 

המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני  .2.1
, לאירוע אחד ולתקופת ביטוח של לתובע₪  20,000,000ת אחריות של העבודות, בגבולו

 )שנים עשר( חודשים. 12
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות: .2.2
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .2.2.1
 

של קבלן משנה הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו  .2.2.2
 כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

 
 המועצה.הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.2.3

 
כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'  .2.2.4

. 
 

מי מהמבוטחים ו/או הפוליסה תכלול הוצאות הגנה בהליכים פליליים כנגד כל  .2.2.5
₪   400,000למקרה אחד ולא יותר מאשר ₪  200,000עובדיהם בגבול אחריות של 

 לתקופת הביטוח.
 

 רכב וביטוח חובה מקיף ביטוח כלי רכב .3
 תנאי הכיסוי הינם ________________ .3.1

 
 

_______   _______  ועד  מתאריך __________  תקופת ביטוח: מ.ר. .3.1.1
  

  מספר פוליסה __________   סוג הביטוח __________  
  

 __________   מספר תעודת חובה משולמת:
 

_______   _______  ועד  מתאריך __________  תקופת ביטוח: מ.ר. .3.1.2
  

  מספר פוליסה __________   סוג הביטוח __________  
  

 __________   מספר תעודת חובה משולמת:
 

_______   _______  ועד  מתאריך __________  תקופת ביטוח: מ.ר. .3.1.3
  

  מספר פוליסה __________   סוג הביטוח __________  
  

 __________   מספר תעודת חובה משולמת:
 

_______   _______  ועד  מתאריך __________  תקופת ביטוח: מ.ר. .3.1.4
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   מספר פוליסה __________   סוג הביטוח __________ 
  

 __________   מספר תעודת חובה משולמת:
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : .3.2

 

 הפוליסה תכלול את שם המועצה כמבוטח נוסף .3.2.1

 הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה. .3.2.2
 
 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4
 
הקבלן בהתאם להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה המבוטח בכל הביטוחים שערך  .4.1

של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את המועצה, עובדיה, נבחריה, המפקח, קבלנים 
 וקבלני משנה של הקבלן.

 
במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים  .4.2

, אלא אם לן וגם או מזמין העבודהכפוף לקבלת הודעה מהקב ובאופן אוטומטי בהתאם
)שישים(  60שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות  נועל כוונת למועצה נודיעכן 

 .יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף
 

בטח רשאי לבטלם ו/או הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המ .4.3
למועצה הודעה, במכתב בדואר רשום, על , אלא אם כן מסר המבטח לצמצם היקפם

 )שישים( יום מראש. 60כוונתו לעשות כן, לפחות 
 

בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה  .4.4
המפקיעים או המגבילים את  – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו –בפוליסה 

יסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ל
למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, 
אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, 

ר כחוק, בעלי זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוע
 חיים, אופניים או רכוש של המועצה, תושביה או בעלי העסקים שבתחום שיפוטה. 

 
כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור  .4.5

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם SUBROGATIONשל המבטח על זכותו לתחלוף )
ו שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, או גוף שלמבוטח זיקה אליו א

 לפני קרות האובדן או הנזק, ובלבד שסעיף זה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 

כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו  .4.6
כיוצ"ב, אלא זכויות המועצה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, ו

אם המקרה היה ידוע למועצה, שלעניין זה מוגדר גזבר המועצה וגם או האחראי על 
 הביטוח במועצה.

 
כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה  .4.7

ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול 
המועצה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס ולא תופעל כלפי 

"ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים  ולמועצה הינ
לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המועצה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות 

 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 

 בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.לא נכלל  .4.8
 

הקבלן התחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי החוזה ולשלם במועד את  .4.9
כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות בהתאם 

 לדרישה.
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קיום ביטוחים זה הינו תנאי המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור  .4.10

מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן למועצה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים 
 המועצה לא היתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

 
 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. .4.11

 
 

 :ולראייה באנו על החתום
 
 
 
 
 

____________ _________ ____________ ____________ 
 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 
 
 
 


