מדרשת שדה בוקר בנגב
מכרז פומבי 3/2012
להסעת עובדים ותלמידים
שנת הלימודים תשע"ג

תכולה:
.1

הזמנה להציע הצעות.

.2

תנאים כלליים.

.3

כתב ערבות למכרז.

.4

הצהרת המשתתף.

.5

חוזה ונספחיו:

5.1

נספח א'

-

מפרט הסעות ומחירים

5.2

נספח ב'

-

פרטי קצין הבטיחות

5.3

נספח ג'

-

אישור קיום על ביטוחים

5.4

נספח ד'

-

נוסח ערבות בנקאית לחוזה

5.5

נספח ה'

-

טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה.

5.6

נספח ו'

-

דף הנחיות בטחון ובטיחות לנהגים
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מדרשת שדה בוקר בנגב
מכרז פומבי 3/2012
להסעת עובדים ותלמידים
הזמנה להציע הצעות
.1

מדרשת שדה -בוקר בנגב (להלן " :המדרשה") מזמינה בזאת להגיש הצעות מחיר להתקשרות למתן שרותי
הסעה כמפורט במסמכי המכרז.

.2

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של  ₪ 1,000במשרדי אגף הכספים במדרשה החל מתאריך
 05.08.2012בימים א'-ה' בין השעות .08:30-15:00

.3

המועד האחרון להגשת הצעות  ,יום  23.08.2012שעה  ,12:00בתיבת המכרזים המוצבת במשרדי הנהלת
המדרשה ,במסירה אישית (אין לשלוח הצעות בדואר).

.4

אין המדרשה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.5

המדרשה שומרת על הזכות לפצל את העבודה בין מספר מציעים.

.6

שאלות לבירורים יש להעביר בכתב לדוא"ל sigal.boker@gmail.com :עד ליום .15.08.2012

בכבוד רב,
גבי דנה – מנכ"ל
מדרשת שדה בוקר בנגב
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מדרשת שדה בוקר בנגב
מכרז פומבי 3/2012
להסעת עובדים ותלמידים
תנאים כלליים
.1

כללי:
1.1

המדרשה מזמינה בזה הצעות מחירים להסעות עובדים ותלמידים על פי התנאים
וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

1.2

ההסעות תתבצענה באוטובוסים ציבוריים  ,באוטובוסים זעירים ציבוריים (מיניבוסים) ובמוניות
(להלן" :כלי הרכב") .ההסעות לא תבוצענה ,בשום מקרה ,ברכב מסחרי בלתי אחוד (טנדרים).

1.3

כלי הרכב שישמשו להסעות יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.4
.2

 ,הדרישות

1.3.1

גיל כלי הרכב לא יעלה על  5שנים ,דהיינו כלי הרכב יהיו משנת ייצור  2008ואילך.
למען הסר ספק  ,רכב משנת ייצור  2008אשר יתחיל בהסעת תלמידים בתחילת שנת
הלימודים תשע "ג ,העומד בדרישות הבטיחות של המשרד  ,ניתן להסיע בו תלמידים
עד תום שנת הלימודים תשע "ג.
משמעות הדבר היא שאין צורך להפסיק פעילות רכב כנ "ל בתום שנת  ,2012אלא ניתן
להשתמש בו עד תום המועד בו מוסעים תלמידים בשנה "ל תשע "ג.

1.3.2

כלי הרכב יהיו ממוזגים  ,במיזוג אוויר תקין  ,מצוידים במערכת כריזה פנימית ובמכשיר
קשר המחובר למוקד ו/או לטלפון סלולארי.

1.3.3

כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב
המשמשים להסעות בכלל ול הסעת ילדים בפרט  ,לרבות ערכת מילוט  ,פנסי סימון
ואיתות ,שילוט ותרמיל עזרה ראשונה עפ"י תקני משרד החינוך ומשרד התחבורה.

1.3.4

כלי רכב המשמשים להסעת תלמידים  ,יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל
הנוסעים ,במושבי בטיחות ו /או מושבים מגביהים  ,על פי הצורך  ,כמתחייב מתקנות
תעבורה 83א' ו364 -א'.

עם קביעת הזוכה/ים במכרז ייחתם בין המדרשה לבין הזוכה /ים חוזה על-פי הנוסח שהעתקו רצ "ב
כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן" :החוזה").

תנאים להשתתפות במכרז:
רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים
המקדמיים שלהלן:

 ,כדין ,בישראל העומדים בכל התנאים

2.1

הינם רשומים  ,כדין ,כ"משרד להסעות " כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושרותים (הסעת סיור ,
הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה .1985 -

2.2

תאגיד מוניות יכול לגשת למכרז לאחר הצגת רישיון עסק מטעם הרשות המקומית ,ככל שהוא חייב
ברישיון עסק  ,והצגת רישיונות הסעה מטעם משרד התחבורה למוניות שהוא מתכוון להשתמש
בשירותיהן במידה שיזכה במכרז.

2.3

על פי התיקון לתקנה ( 510ב)(  )2לתקנות התעבורה  ,תאגיד מוניות יכול לגשת למכרז בהתאם
לתיקון  ,דהיינו  ,לבצע נסיעות מיוחדות במוניות ללא הפעלת מונה  ,בתנאי שיקוימו  5התנאים
המפורטים בתיקון לתקנה .
על מנת להקל על המשתתפים במכרז ,להלן התנאים המפורטים בתקנה  510ב' (:)2
"רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב לביצוע
נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:
(א)

ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשו ת תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות
מיוחדות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור (בתקנת משנה זו – התאגיד);

(ב)

למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;

(ג)

תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת;

(ד)

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

.3

בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד לנהג  ,לפי הטופס
שבחלק ג' בתוספת הרביעית ,כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם".

2.4

בעל מונית בודדת יכול לגשת למכרז למסלול אחד בלבד של הסעת עובדים לאחר שיציג ר ישיון
הסעה מטעם משרד התחבורה למוניתו.
למען הסר ספק  ,תאגיד מוניות או בעל מונית בודדת שיזכו במכרז  ,ולא יעמדו בכל  5התנאים
המפורטים בתיקון לתקנה ( 510ב')( )2לתקנות התעבורה  ,יהיו חייבים לפעול על -פי תקנות  509ו-
(510א') לתקנות התעבורה ולהפעיל מונה בכל נסיעה.
התמורה עבור הנסיעה תחושב לג בי כל יום בנפרד  ,תוך השוואה של עלות הנסיעה כפי שנקבע
במכרז ,לעומת עלות הנסיעה בהתאם למונה ,והסכום שישולם יהיה הנמוך מבין השניים.

2.5

בידם ר ישיון בר תוקף  ,על שמם  ,מאת המפקח על התעבורה  ,שהינם מורשים להסיע תמורת שכר
על-פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך.

2.6

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

2.7

בבעלותם כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי המסלולים להם ניתנה על-
מחיר.

ידם הצעת

2.8

הינם מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה על-פי תקנות התעבורה.
על המשתתפים לפרט את שמו המלא  ,מספר תעודת הזהות  ,כתובתו ומספר ר ישיון קצין הבטיחות
על פי נספח ב' לחוזה ולצרף צילום רישיון קצין הבטיחות.
למען הסר ספק  ,יש להעסיק קצין בטיחות בתעבורה כאמור לעיל גם במקרה של תחנת מוניות
המפעילה פחות מ 20 -מוניות ,ואפילו במקרה של מונית בודדת אשר בעליה ניגש למכרז.
במקרה כזה ניתן לשכור שירותים של קצין בטיחות בתעבורה במקום להעסיקו.

2.9

ברשותו קבלה של המדרשה על רכישת מסמכי המכרז בסך של .₪ 1,000

2.10

הנהגים שיועסקו על ידו בביצוע ההסעות נשוא המכרז עומדים בכל הדרישות שלהלן:
2.10.1

בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הם נוהגים.

2.10.2

לא הורשעו בביצוע עבירות תנועה חמורות  ,כגון :נהיגה במהירות מופרזת בשנתיים
האחרונות ,נסיעה באור אדום  ,עקיפה על קו הפרדה רצוף בחמש השנים האחרונות
נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול ,גרימת מוות ברשלנות.

2.10.3

רישיון הנהיגה שלהם לא נשלל בחמש השנים האחרונות.

2.10.4

יש בידיהם אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין.

2.10.5

אישור לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א.2001-

2.10.6

כל אישור נוסף על פי כל דין ,כפי שיקבע מעת לעת.

,

ההצעה:
3.1

הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד  ,ב 2 -עותקים ,על גבי טופסי מפרט הסעות ומחירים
(נספח א' לחוזה) הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחוזה.
המחירים ירשמו בכתב ברור ,בעט.
חובה על המשתתף במכרז ליתן הצעות מחיר לכל סוגי הרכבים בכל מסל ול הסעות לגביו מוגשת על
ידו הצעת המחירים.

3.2

בהצעה יפורטו מספר כלי הרכב ,סוגם ,והמחיר המבוקש לכל כיוון.

3.3

אם ההצעה תציין מחיר לכיוון אחד  ,שעה שהקבלן יזכה בהסעה הלוך ושוב  ,הרי שהמחיר לשני
כיוונים ייחשב כמכפלה של המחיר האמור בשתיים.

3.4

המחיר בהצעה יכל ול את ההוצאות  ,מכל מין וסוג שהוא  ,הכרוכות במתן שירותי ההסעה
והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.

3.5

המחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו יהיו נכונים למתן שירותי ההסעות במשך תקופת
ההתקשרות בהתאם לכל אחד מהמסלולים המפורטים במפרט ההסעות ומחירים.
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למחירים שיוצעו על ידי המשתתף בהצעתו יתווספו רק ההתייקרויות שתאושרנה על ידי אגף א '
להסעות והצטיידות במשרד החינוך והתרבות בכפוף להנחיות המינהל לכלכלה ולתקציבים במשרד
החינוך לאחר תאום עם אגף התקציבים באוצר.
למען הסר כל ספק  ,במקרה של התייקרות שלי לית שתאושר ע "י אגף א ' להסעות ולהצטיידות
השלילית מן
במשרד החינוך  ,כאמור ,שמורה למדרשה הזכות להפחית את שיעור ההתייקרות
התשלומים להם זכאי הקבלן.
3.6
.4

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי המדרשה אינה מתחייבת לבצע את כל ההסעות בכל המסלולים
המפורטים בנספח א' וכי ההחלטה בעניין מסורה לשיקול דעתה הבלעדי.

מסמכים ואישורים:
להצעתו בעת הגשתה יצרף המשתתף:
4.1

ערבות בנקאית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל ,לבקשת המשתתף ,בסכום של  30,000ש"ח.
הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי) ,לפקודת המדרשה  ,בהתאם לדוגמת
הערבות הרצ "ב (נספח ה ') ,בתוקף עד לתאריך  ,31.10.2012וזאת להבטחת קיום תנאי
המכרז.
המדרשה תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה  .אי המצאת ערבות בנקאית  ,כאמור ,תביא לפסילת
ההצעה .ערבות זו תוחלף בעת חתימת החוזה בערבות המפורטת בסעיף  7.9לחוזה.

4.2

גיליון עבירות תנועה מהמשטרה של הנהגים המיועדים לביצוע ההסעות.

4.3

"משרד להסעות " כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים
רישיון בר תוקף בדבר רישום המציע כ
ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה – .1985

4.4

מציע שהוא בעל מונית בודדת  -רישיון הסעה מטעם משרד התחבורה למוניתו.

4.5

צילום רישיונות תקפים של כלי הרכב המאשרים את בעלותם בכלי הרכב ואת רישומם של כלי
הרכב כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכר.

4.6

צילום רישיון קצין הבטיחות.

4.7

התנאים הכלליים ,הצהרת המשתתף ,החוזה ונספחיו חתומים על ידי המציע בשולי כל דף ובמקום
המיועד לכך.

4.8

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות) ,תשל"ו.1976-

4.9

אישור על ניכוי מס במקור.

4.10

היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום ה
החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

4.11

המלצות של גופים שעימם קשור ו /או היה קשור המשתתף בהסכמים למתן שירותי הסעה מסוג
השירותים המפורטים במכרז זה וזאת במהלך  36חודשים שקדמו למועד הגשת הצעתו למכרז ,
לרבות פירוט ותיאור העבודות.

תאגיד ,זכויות

 4.12אישורים כמפורט בסעיפים  2.10.4ו 2.10.5-לעיל.
4.13
.5

אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף.

הוצאות מכרז:
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא
המשתתף.

.6

 ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על

תוקף ההצעה:
המחירים המוצעים על ידי המשתתף יהיו ב תוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות
במכרז .המחירים יהיו על בסיס מדד המחירים לצרכן (כללי) הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
התשלומים ישולמו ויעודכנו בהתאם לאמור בפרק  7של החוזה.
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הבהרות ושינויים:
כתב לדוא "ל  sigal.boker@gmail.comעד ליום

7.1

לקבלת מידע נוסף והבהרות יש לפנות ב
.15.08.2012

7.2

המדרשה רשאית בכל עת  ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים  .השינויים והתיקונים כאמור  ,יהיו חלק בלתי
/או
נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידי עתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו
בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז.

שמירת זכויות:
8.1

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למדרשה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

8.2

המדרשה תהא זכאית לאכוף על המשתתפ /ים שהצעתו /ם תקבע כזוכה  ,את תנאי במכרז בהתאם
לתנאי החוזה.

הגשת ההצעה:
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית לתיבת המכרזים מכרז פומבי
 3/2012בהנהלת המדרשה  ,לא יאוחר מיום  23.08.2012שעה  .12:00משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך
אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.

.10

בחינת ההצעות:
 10.1אי הגשת הצעת מחיר ו /או אי השלמת פרט נדרש ו /או שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או
כל הסתייגות ביחס אליהם  ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל
דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
10.2

המדרשה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה  ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המדרשה מונע
הערכת ההצעה ו/או מקשה על הערכתה.

 10.3אין המדרשה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא .המדרשה רשאית לפצל
את הזכייה בין מספר משתתפים.

.11

10.4

המדרשה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף
לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונה של המדרשה ושל גופים אחרים עם המשתתף בעבר.

10.5

המדרשה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו /או השלמת מסמכים חסרים (למעט
ערבות מכרז) ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות  ,ובטרם קבלת
החלטת וועדת המכרזים.

הודעה על הזכייה וההתקשרות:
11.1

עם קביעת הזוכה/ים במכרז תימסר להם על כך הודעה בכתב.
המשתתפ/ים שיקבע /ו כזוכה /ים במכרז מתחייב /ים לחתום על החוזה ולהמציא למדרשה ערבות
בנקאית על סך  ₪ 50,000צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן אשר תהא תקפה לכל תקופת תוקפו
של החוזה  .משתתף שהצעתו לא תתקבל  ,יקבל על כך הודעה בכ תב בדואר  ,אליה תצורף הערבות
הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז

 11.2היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו  ,תהא המדרשה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה
בכתב למשתתף  ,החל בתאריך שיקבע על ידי המדרשה לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש
לתקן את המעוות והמ שתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה  .אין
בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
11.3

בוטלה הזכייה במכרז רשאית המדרשה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את
ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה ,והמשתתף יפצה את המדרשה על כל הפסד שייגרם לה בגין כך.

בכבוד רב,
גבי דנה – מנכ"ל
מדרשת שדה בוקר בנגב
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מדרשת שדה בוקר בנגב
מכרז פומבי 3/2012
להסעת עובדים ותלמידים
תאריך_____________ :
דוגמת נוסח
יוגש על ידי המשתתף
במכרז יחד עם הצעתו
לכבוד
מדרשת שדה בוקר בנגב בע"מ
הנדון :כתב ערבות
(להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד
על פי בקשת
לסך של  30,000ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ "ל למדד כמפורט להלן
(להלן " -הפרשי הצמדה ") ,זאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מ ס'  3/2012ולהבטחת מילוי
תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות.
"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו  ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש ים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת  ,ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ "ל ,בפעם אחת או במספר דרישות  ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ "ל בלבד  ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד" -

(כללי) ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית

משמעו מדד המחירים לצרכן
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל  ,על פי ערבות זו (להלן " -המדד
יולי  2012שפורסם ביום  15.08.2012היינו
החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש
_______נקודות (להלן " -המדד היסודי ") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד
החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  31.10.2012ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי 31.10.2012לא תענה.
לאחר יום  31.10.2012ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
תאריך__________ :
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מדרשת שדה בוקר בנגב
מכרז פומבי 3/2012
להסעת עובדים ותלמידים
לכבוד
מדרשת שדה בוקר בנגב
א.ג.נ,.
הצהרת המשתתף
מכרז פומבי  3/2012הסעות עובדים ותלמידים
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 ,כי אנו מסכימים לכל
אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם
האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו /או אי הבנה ואנו מוותרים
בזאת מראש על טענות כאמור.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לתת את שירותי ההסעה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתנו זו היא בלתי חוז רת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  90יום מהמועד האחרון להגשת
הצעות.
אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם.
להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך  30,000ש"ח בתוקף עד ליום .31.10.2012
היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  7ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם
ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה.
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו  ,אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידנו בקשר עם
השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה  ,כי אנו
זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
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כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:
לסימון ב X -ולמילוי הפרטים על ידי הקבלן

לשימוש בודק התיק בלבד

התנאים הכלליים  ,הצהרת המשתתף ,החוזה ונספחיו חתומים על ידי המציע בשולי כל
דף ובמקום המיועד לכך.

יש  /אין

פרטי הסעות עובדים ותלמידים כולל הצעת מחיר מלאה בשני עותקים (נספח א')

יש  /אין

ערבות בנקאית על סך  30,000ש"ח

יש  /אין

המלצות של גופים ציבוריים

יש  /אין

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו.1976-

יש  /אין

אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור

יש  /אין

רישיון תקף לכל כלי הרכב

יש  /אין

צילום כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה

יש  /אין

לקבלן שהוא תאגיד :אישור רישום וזכויות חתימה

יש  /אין

גיליון עבירות תנועה מהמשטרה של הנהגים המיועדים לביצוע ההסעות

יש  /אין

רישיון בדבר רישום המציע כ "משרד להסעות " כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה – .1985

יש  /אין

מציע שהוא בעל מונית בודדת – רישיון הסעה מטעם משרד התחבורה למוניתו.

יש  /אין

אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף

יש  /אין

אישורים רפואיים המעידים על מצב בריאות תקין ביחס לנהגים שיועסקו בביצוע
ההסעות נשוא המכרז.

יש  /אין

אישורים לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים
ביחס לנהגים שיועסקו בביצוע ההסעות נשוא המכרז.

 ,תשס"א 2001-יש  /אין

שם המשתתף__________________________ :
כתובת _________________________ :טלפון_________________________ :
איש הקשר__________________________:
חתימה וחותמת__________________________:
תאריך__________________________ :
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חוזה
שנערך ונחתם במדרשת שדה בוקר בנגב בע"מ ביום ____ לחודש ______ שנת ______
בין:
מדרשת שדה בוקר בנגב בע"מ
(להלן" :המדרשה")

מצד אחד;

לבין:
_______________________
_______________________
(להלן" :הקבלן")

מצד שני;

הואיל

והקבלן הינו הזוכה /אחד הזוכים במכרז מס'  3/2012למתן שירותי הסעות;

הואיל

וברצון המדרשה להזמין מהקבלן  ,שירותים של הסעות בהתאם לתנאי המכרז והוראות חוזה זה ,
והקבלן מעוניין לתת למדרשה שירותי הסעות בתנאים ,כאמור.
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

פרק  – 1כללי:
1.1

דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.

1.2

בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:

1.2.1

"הקבלן"

-

נותן שירותי ההסעות הזוכה במכרז זה לרבות נציגיו ,עובדיו ,שליחיו ומורשיו.

1.2.2

"המכרז"

-

מכרז מס'  3/2012למתן שירותי הסעה שהתפרסם על ידי המדרשה.

1.2.3

"המדד"

-

מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

1.2.4

"המפקח"

-

מי שייקבע על ידי המדרשה מעת לעת ,לשמש נציגה ,לעניין חוזה זה.

1.2.5

"כלי
הרכב"

-

אוטובוסים ציבוריים  ,אוטובוסים זעירים ציבוריים  ,ומוניות בהם תתבצענה
ההסעות נשוא חוזה זה ,או רכבים אחרים המורשים לכך.

1.2.6

"תקנות
התעבורה"

-

תקנות התעבורה ,תשכ"א.1961-

1.2.7

"פקודת
התעבורה"

-

פקודת התעבורה [נוסח חדש].

1.3

המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

1.3.1

נספח א'

-

מפרטי הסעות ומחירים.

1.3.2

נספח ב'

-

פרטי קצין בטיחות

1.3.3

נספח ג'

-

אישור על קיום ביטוחים

1.3.4

נספח ד'

-

נוסח ערבות בנקאית לחוזה.

1.3.5

נספח ה'

-

טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה

1.3.6

נספח ז'

-

דף הנחיות בטיחות לנהגים.

כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות חוזה זה ,יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה".
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1.4

הקבלן מצהיר כי קרא את כל מסמכי החוזה  ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם
וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

1.5

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע  ,היכולת ,המשאבים הכספיים  ,העובדים המקצועיים  ,הכישורים,
המיומנות ,כלי הרכב המתאימים במספר הנדרש  ,הציוד ,כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין  ,לביצוע
ההסעות וכן פוליסות ביטוח תקפו ת ומתאימות  ,לכל כלי הרכב  ,וכן כל הדרוש על מנת לתת את שירותי
ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.

1.6

הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות  ,בנוחות ,ביעילות ובדייקנות  ,בהתאם לתנאים הכלליים
של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.

1.7

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת
רישיון ו /או היתר ו /או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו /או היתר ו /או
מילוי אותו תנאי.

1.8

הקבלן מתחייב ליתן את שירותי ההסעה  ,תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסל ולי ההסעה  ,לפי קביעת
המדרשה ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ולמספר כלי הרכב שנותרו ברשותו לאחר
גיוס למערכת הביטחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום.

1.9

הקבלן ימציא למדרשה אחת לשלושה חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל להפעיל למתן שירותי הסעות
במצב חירום.

1.10

הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלות עישון במקומות ציבוריים  ,התשמ"ג 1983 -הן על ידי
הנהגים והן על ידי הנוסעים.

1.11

הקבלן ידאג כי כל נהג שיבצע הסעות בהתאם לחוזה זה יחתום על הנחיות הבטיחות המפורטות בנספח ו'.

 1.12הקבלן מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
תשס"א.2001-

,

פרק  – 2שירותי הסעה:
2.1

הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בהתאם לתנאי חוזה זה וכמפורט במפרטי הסעות ומחירים נספח
א' לחוזה ,ועל פי קביעת המדרשה בלבד.

2.2

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע ההסעות נשוא חוזה זה רק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאים:
 2.2.1בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הם נוהגים.
 2.2.2לא הורשעו בביצוע עבירות תנועה חמורות  ,כגון :נהיגה במהירות מופרזת בשנתיים האחרונות ,
נסיעה באור אדום  ,עקיפה על קו הפרדה רצוף בחמ ש השנים האחרונות  ,נהיגה תחת השפעת סמים
או אלכוהול ,גרימת מוות ברשלנות.
 2.2.3רישיון הנהיגה שלהם לא נשלל בחמש השנים האחרונות.
 2.2.4יש בידיהם אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין.
 2.2.5יש אישור להעסקתם לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים ,תשס"א.2001-

2.3

הקבלן מתחייב לבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות  ,השתלמות נהלים ובטיחות משותפת לנהגים  ,לנציגי
המדרשה ,לנציגי בית הספר  ,ובה יתודרכו הנהגים בנושאים האלה  :סדרי ההסעה  ,הנחיות בטיחות
בהסעה ,התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה  ,נקודות תורפה בטיחותיות בציר
 ,ניתוח מקרים
התנועה ,בעלי תפקידים בבית ספר ובמדרשה המחוייבים בדיווח על אירועים חריגים
ותגובות בזמן ההסעה  ,נהלי דיווח מחייבים  ,ניתוח תאונות ולקחים מהן  ,כללי בטיחות בעליה ובירידה
מהרכב ,התנהגות במצבי חירום  ,בדיקות רכב בתום הנסיעה  ,הבנת המג בלות שיש לילדים בזמן הנסיעה
וכדומה.

2.4

הקבלן מתחייב לדווח לרכז ההסעות במדרשה  ,על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמן ההסעה  ,הקשורה
בהתנהגות הילדים והנוסעים או בחציית כביש של ילד  ,מייד לאחר שירד מרכב ההסעה  .במידת הצורך
לערוך בדיקה של האירועים עם נציגים אלו ובעל י התפקידים הרלוונט יים ,להפיק לקחים ולסכם דרכי
פעולה לעתיד.

2.5

הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף  ,בזמן ,עם רכב תקין  ,נקי וכשיר לביצוע ההסעות  ,והכל על פי
הוראות המפקח  ,ועל פי תחזית עבודה שבועית שתימסר לקבלן לא יאוחר מיום חמישי בטרם תחילת כל
שבוע.
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2.6

הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה  ,ידאג לרכב חליפי
העומד בתנאי החוזה  ,לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן
ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.

2.7

הקבלן יהיה רשאי לבצע את ההסעות באשור בכתב של המדר שה בכלי רכב השונים מהמפורט במפרט
ההסעות ובלבד שכלי הרכב  ,אשר ישמשו לביצוע ההסעות  ,לא יפחתו בטיבם  ,בנוחותם ובבטיחותם מכלי
הרכב המפורטים במפרט ההסעות  .בכל מקרה לא ישולם לקבלן כל תשלום מעל למחיר המצוין בנספח א '
במקרים של שינוי בכלי הרכב המשמשים להסעות.

2.8

הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תוקפו של החוזה  ,כי מרכב כלי
הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים  ,כי כלי הרכב השונים  ,ציודם,
אביזריהם ,סימוניהם ומבניהם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוק ף ,מעת לעת,
לרבות התנאים הקבועים בהם או ברישיונותיהם של כלי הרכב.

2.9

הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו בני לא יותר מ 5 -שנים ,ממוזגים ,נקיים ,מצוידים במכשיר קשר מחובר
למוקד אלחוטי ו /או טלפון סלול ארי ומערכת כריזה פנימית לנהג וכן בערכת מילוט בהתאם לתקנות
התעבורה וכי יוצבו בהם כל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות
נוסעים ,לרבות ערכת חילוץ  ,גלגל חילוץ  ,מגבה ,משולש אזהרה  ,מטפי כיבוי אש תקניים וארגזי עזרה
ראשונה ,הכל כמפורט בתקנות התעבורה ,כפי שתהיינה בתוקף ,מעת לעת.

 2.10הקבלן מתחייב כי יד אג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על -ידי המדרשה או
הנוסעים.
 2.11הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב אשר מיועדים להסעות תלמידים יהיו מצויידים בחגורות בטיחות תקניות
עבור כל נוסעי הרכב  ,במושבי בטיחות ו /או מושבים מגביהים  ,על פי הצורך  ,כמתחייב מתק נות התעבורה
83א'(א) ו364 -א'.
 2.12הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות על הסעת ילדים
ותלמידים ,לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים נכים ; לרבות ההוראות המתחייבות מן התיקון
לתקנה  84לתקנות התעבורה  ,המחייב כל נהג ה מסיע  9ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי
ילדים שאישרה רשות הרישוי  ,ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי  ,כפי שיהיו בתוקף ,
מעת לעת ; לרבות ההוראות המתחייבות מתקנה  83לתקנות התעבורה "הסעת ילדים " ,ולרבות ההוראות
המתחייבות מתקנה  509ומתיקון תקנה ( 510ב')( )2לתקנות התעבורה  ,לפיו תאגיד מוניות יכול לבצע
נסיעות מיוחדות במוניות ללא הפעלת מונה  ,בתנאי שיקויימו  5התנאים המפורטים בתיקון לתקנה
והמופיעים בסעיף  2.2לתנאי המכרז; ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה  168לתקנות התעבורה (שעות
נהיגה).
2.13

הקבלן מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני  ,ו/או במוניות ו /או באוטובוסים
זעירים ציבוריים ואך ורק ברכבים מהסוגים המפורטים שגילם לא יעלה על חמש שנים  ,דהיינו שנת ייצור
 2008ואילך.

2.14

 ,ולא יעמדו בכל  5התנאים
תאגיד מוניות או בעל מונית בודדת שזכה במכרז למסלול אחד בלבד
המפורטים בתיקון לתקנה ( 510ב')( )2לתקנת התעבורה  ,יהיו חייבים לפעול על -פי תקנות  509ו(510 -א')
לתקנות התעבורה ולהפעיל מונה בכל נסיעה.
התמורה עבור הנסיעה תחושב לגבי כל יום בנפרד  ,תוך השוואה של עלות הנסיעה כפי שנקבע במכרז ,
לעומת עלות הנסיעה בהתאם למונה ,והסכום שישולם יהיה הנמוך מבין השניים.

2.15

הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות על הסעת נוסעים
בכלל וילדים ותלמידים בפרט ,כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת.

2.16

הקבלן מתחייב  ,לצורך מתן שירותי הסעות על פי מסמכי החוז ה ,להעסיק עובדים מיומנים וכשירים וכי
כל הנהגים שינהגו בכלי הרכב  ,יהיו בעלי רישיון נהיגה תקף לסוג כלי הרכב בו הם מבצעים את ההסעה
וינהגו באדיבות וסבלנות לנוסעים.

 2.17הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק  ,כל תקופת תוקפו של חוזה זה  ,קצין בטיחות
'
בתעבורה בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה אשר פרטיו האישיים יפורטו בנספח ב
לחוזה זה  .קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה  ,בין היתר  ,יוודא כי
רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן יהיו בתוקף  ,כי כלי הרכב יהיו במצב ת קין וכי
פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב.
הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום
מראש ובכתב עם המדרשה והקבלן יעביר למדרשה את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש.
 2.18הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ביטחונית בכלי הרכב
קודם להעלאת נוסעים לכלי הרכב ,במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים ובסוף כל נסיעה
לוודא ירידת כל הנוסעים מהרכב.
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2.19

הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב  ,בעת מתן שירותי ההסעות ,אנשים זרים כלשהם וכן להורות
לנהגים לפעול בדרך זו.

2.20

על פי דרישת המפקח ימסור הקבלן למדרשה פרטים אודות הרשעותיהם הקודמות של נהגים המועסקים
על ידיו בביצוע הסעות על פי הסכם זה וזאת הן לגבי הרשעותיהם בגין עבירות תעבורה והן לגבי
הרשעותיהם מכל סוג אחר.
/או הרשעה

2.21

בתקופת החוזה הקבלן ימסור למדרשה מידע בקשר לכל הרשעה בעבירת תעבורה נוספת ו
אחרת שיורשע בה נהג המועסק על ידיו בהסעות על פי חוזה זה ,בסמוך לאחר ההרשעה.

2.22

המפקח יהא רשאי  ,מבלי שיהא עליו לנמק זאת  ,לדרוש מהקבלן להחליף כל נהג המועסק על ידיו ב ביצוע
הסעות על פי הסכם זה והקבלן מתחייב למלא מידית אחר דרישת המפקח.

2.23

המפקח יהא רשאי  ,מבלי שיהא עליו לנמק זאת  ,לדרוש מהקבלן להחליף כל כלי רכב אשר אינו עומד
לדעתו בסטנדרטים הקבועים בחוזה זה והקבלן מתחייב למלא מידית אחר דרישת המפקח.

 2.24הקבלן יהיה אחרא י לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעה יקיימו את דרישות תקנה  168לתקנות
התעבורה .למען הסר ספק מובהר כי קיום דרישות תקנה  168לא יגרע מקיום התחייבויות הקבלן ובמקרה
בו מנוע נהג ,שאמור לבצע הסעה ,מלנהוג בשל הוראות תקנה  168ידאג הקבלן להחליפו בנהג אחר.
2.25

המפקח יהא רשאי  ,מבלי שיהא עליו לנמק זאת  ,לדרוש מהקבלן להציג בפניו מסמכים ואישורים שונים
עפ"י דרישתו ולצורך קיום ועמידה בתקנות משרד התחבורה ומשרד החינוך.

 2.26כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט  ,באמצעות שלט "הסעת תלמידים" ,ובשלט נוסף המפרט
בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.
פרק  – 3שינויים ותוספות:
3.1

המדרשה רשאית  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  ,להורות לקבלן  ,בכל עת  ,ללא תוספת תשלום אלא אם נקבע
כך במפורש בחוזה  ,על שינויים ביחס למסלולי הנסיעה ו /או במספר הנוסעים אותם יש להסיע ו /או הימים
בהם תתבצענה ההסעות ו /או השעות בהן תתבצענה ההסעות ו /או תוספת או הפחתה של כלי הרכב ו /או
ביטול מסלולי נסיעה /ואו תוספת של מסלולי נסיעה ו /או כל שינוי אחר בנוגע למתן שירותי ההסעות על
ידי הקבלן ,וזאת בהודעה של  12שעות מראש.
במקרה של תוספת כלי רכב המחיר עבור כלי רכב אלה יהיה זהה למחיר שהציע הקבלן עבור כלי רכב מסוג
זה .התשלום עבור הוספת מסלולי נסיעה יהיה בהתאם למפורט בסעיף  7לחוזה זה.
 ,כולם או חלקם  ,לתקופה קצובה שתיקבע

3.2

המדרשה תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה
בהודעה ,וזאת בהודעה של  12שעות מראש.
ניתנה על ידי המדרשה הודעת ביטול  ,כאמור ,לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או פיצוי כלשהוא בגין
שירותי ההסעות המבוטלות.

3.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  3.1ו 3.2 -לעיל רשאית המדרשה להורות לקבלן בכתב  ,כי כלי הרכב אשר
אמורים היו לשמש למתן שירותי הסעות  ,אשר המדרשה הודיעה על ביטולן  ,כאמור ,יושארו במצב כוננות
לצורך ביצוע ההסעות.
הודיעה המדרשה ,בכתב ,לקבלן על השארת כלי הרכב בכוננות הסעה ולא ניתנו שירותי ההסעות שלגביהם
הושארו כלי הרכב בכוננות  ,יהא הקבלן זכאי לתשלום בשיעור  50%מהסכומים ,אשר היו מגיעים לקבלן
לו ניתנו אותם שירותי ההסעות בפועל ,וזאת בגין הסעות בוקר בלבד.

3.4

חל איסור מוחלט לשילוב קווים ללא אישור המדרשה בכתב ומראש.

פרק  – 4איסור הסבת זכויות העסקת קבלני משנה:
4.1

הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה  ,כולו או במקצתו  ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר  ,בין
בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם קיבל את הסכמת המדרשה מראש ובכתב .

4.2

 25%או יותר מזכויות
היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת
ההצבעה באספה הכללית ו /או בדירקטוריון של התאגיד או מזכויות השותפות  ,בין אם ההעברה נעשתה
בבת אחת ,בין אם נעשתה בחלקים ,כהעברת זכות המנוגדת לסעיף  4.1לעיל.

4.3

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר
קבלת הסכמת המדרשה מראש ובכתב.
המדרשה תהא רשאית  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  ,ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה  ,שלא
לאשר העסקתם של קבלני משנה מסוימים .בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות החוזה על הקבלן.

4.4

במקרים בהם יועסקו קבלני משנה  ,חובה על הקבלן להציג בפני המדרשה  ,בכל עת על פי דרישתה  ,את
פרטי קבלני המשנה ופרטי ההסכם שערך הקבלן הראשי עם קבלנים אלה.
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פרק  – 5נזיקין וביטוח:
5.1

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו /או לרכוש ו /או לציוד המשמשים אותו במתן
השירותים על פי חוזה זה.

5.2

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה או נזק  ,איזה שהוא  ,בלי יוצא מן הכלל ,
שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא למדרשה ו /או לעובדיה ו /או לשליחיה ו /או לצד ג' כלשהו ,לגוף או
לרכוש ,כתוצאה ,במישרין או בעקיפין  ,ממעשה או מחדל רשלני  ,איזה שהם  ,הקשורים או הנוגעים ,
בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה.
הקבלן יפצה את המדרשה ו /או את הניזוקים ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיע להם.
הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המדר שה ,עובדיה ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,
חבלה או נזק כנ"ל.

5.3

הקבלן אחראי כלפי כל צד  ,לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו  ,במידה ואחריות כזאת
מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש ) ,או לפי כל דין אחר  ,לנזקים שייגרמו להם תוך כדי שי רותי
ההסעות או כתוצאה מביצוע מתן שירותי ההסעות  .אם תתבע המדרשה על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור
לעיל יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגד המדרשה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית
משפט בפסק דין סופי.

5.4

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המדרשה על כל נזק ו/או כל חסרון כיס ועל וכנגד כל
תביעה או דרישה  ,מכל עילה שהיא  ,שתוגש ,על ידי אדם כלשהוא  ,נגדה או נגד כל מי מעובדיה ו /או
שלוחיה בגין כל תאונה  ,חבלה או נזק שמפורט בסעיף  5.2ו 5.3 -לעיל ואשר יגרם לכל אדם כולל למדרשה
ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה ,לרבות הוצאות משפטיות בשלמותן שיגרמו.

5.5

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ "י הסכם זה ו /או עפ "י דין  ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים אצל חברת
ביטוח מורשית על חשבונו  ,על שמו ועל הבאים מטעמו  ,למשך תוקפו של הסכם זה את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ג ' והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן
"אישור עריכת הביטוחים ") ,אותו ימציא לידי המדרשה  ,לא יאוחר מ –  14ימים ממועד ההתקשרות ,
חתום בידי מבטחיו.

5.6

בנוסף ,מתחייב הקבלן בגין כלי הרכב המשמשים במסגרת ההסכם
להלן:

 ,לערוך את הביטוחים המפורטים

 5.6.1ביטוח חובה על פי דרישות פק' ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) .1970
 5.6.2ביטוח מקיף שיכלול בין היתר את התנאים הבאים –
5.6.2.1

גבול אחריות בצד ג' (רכוש) לא יפחת מ.₪ 1,000,000 -

5.6.2.2

פרק אחריות כלפי צד ג ' (רכוש) יורחב לשפות את המדרשה בגין אחריותה למעשי ו /או
מחדלי הקבלן ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

5.6.2.3

הביטוח יכלול ויתור על זכות תחלוף כלפי המדרשה והבאים מטעמה  ,ובלבד שהויתור
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 5.6.3הביטוחים המפורטים בסעיף זה לעיל הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי
המדרשה ו/או לטובתה ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות".
 5.6.4הקבלן בלבד יישא בתשלום פרמיות הביטוח ותשלומי ההשתתפות העצמית בגין הביטוחים כאמור
לעיל .הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הבטוח במועדן ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הבטוח
על-מנת שהבטוח יהיה בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות.
 5.6.5הקבלן פוטר בזה את המדרשה והבאים מטעמה מכל אובדן ו /או נזק שייגרם לרכושו של הקבלן
ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של הקבלן במסגרת ההסכם ובמפורש לרבות
לכלי הרכב .פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 5.6.7למען הסר ספק  ,מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבי ם מן האמור באישור עריכת הביטוח ,
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן  ,ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את
גבולות האחריות בהתאם.
 5.6.8לא יהיה בביצוע הביטוחים לפי סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לפי חוזה זה או
ע"פ כל דין.
 5.6.9בתום מועד תקופת ביטוחי המבוטח  ,מתחייב הקבלן להפקיד בידי המדרשה אישור עריכת ביטוח
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכל עוד הקבלן מבצע את השירותים על-פי ההסכם.
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5.8

היה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי סעיף  5.5דלעיל ,כולם או מקצתם  ,הרי מבלי
להטיל על המדרשה חבות כלשהי בקשר לכך תהא המדרשה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו  ,לשלם
את דמי הביטוח לרבות הפרמיות השוטפות  ,ולנכות כספים אלה ששולמו על ידה בצרוף הוצאות תקורה
בשיעור של  ,15%מכל סכום שעליה לשלם לקבלן מכוח חוזה זה בכל זמן שהוא  ,או לגבותם מהקבלן בכל
דרך חוקית אחרת.

פרק  – 6יחסי הצדדים:
6.1

הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי  ,כי אין ולא יהיו בין המדרשה לבין מי מעובדיו יחסי עובד -מעביד
כלשהם וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד -מעביד ו/או שכנות בין המדרשה לבין מי
מעובדי הקבלן.

6.2

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו  ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן בלבד ישא בכל
,
ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירות ההסעות על פי מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר עבודה
זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה  .כמו כן מתחייב
הקבלן לקיי ם בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו  ,שיועסקו במתן שירותי הסעה  ,את האמור בכל
דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי ובדיני העבודה.

6.3

הקבלן יפצה ו/או ישפה את המדרשה ,בכל סכום בו תשא המדרשה עקב כל חיוב שיוטל עליה  ,שיסודו נעוץ
בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף  6.1לעיל.

6.4

אם ייקבע ע"י ערכאה משפטית מוסמכת  ,כי חרף הצהרתו של הקבלן כאמור בסעיף  6.1לעיל ,נתקיימו בין
הקבלן ו /או עובדו ו /או מי מטעמו לבין המדרשה יחסי עובד -מעביד ,מוסכם בזה כי השכר המגיע לקבלן
ו/או לעובדו ו /או למי מטעמו יחושב על בסיס השכר המינימ אלי במשק לשעת עבודה בהתאם לשעות
עבודה בפועל  ,וזאת במקום התשלומים המשולמים לקבלן ע "י המדרשה בתקופת חוזה זה  .מוסכם
לא ישולם לקבלן  ,בכל מ קרה ,סך העולה על התשלומים
ומובהר בזאת כי היה ויופעל סעיף זה -
המשולמים לו ו/או למי מטעמו כקבלן עצמאי.

פרק  – 7תשלומים וערבות:
7.1

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם למפורט
במפרט הסעות ומחירים ,נספח א'.
למען הסר כל ספק  ,מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הינם בגין מתן שירותי ההסעות לפי
המסלולים המפורטים בנספח א ' ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות  .לא תיעשה כל התחשבנות על
בסיס אחר כמו תשלום לנוסע ,מחיר לק"מ וכיו"ב.
למען הסר ספק מובהר כי הוצאות הלינה של הנהג בנסיעות הכוללות לינה ,יחולו על הקבלן.

7.2

/או בגין שי נויים במספר
הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו
התלמידים שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן שירותי ההסעות  ,ולא נשתנה
אורך מסלול הנסיעה  .שינוי של  5%או פחות באורך מסלול הנסיעה לא ייחשב לשינוי באורך מסלול
הנסיעה .בגין שינוי באורך מסלול הנסיעה מעל  5%תשלם המדרשה לקבלן  ₪ 3לק"מ.

7.3

החליטה המדרשה  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  ,להוסיף מסלול /י נסיעה נוספים  ,יקבע התשלום לו זכאי
הקבלן על ידי המפקח על בסיס ניתוח מחירי הקבלן בגין מסלולי ההסעה/ות האחר/ים ,בהתחשב בסוג כלי
הרכב הנדרש על ידי המדרשה לביצוע ההסעות ,ולאחר שמיעת טענות הקבלן.

7.4

בכל מקרה לא יגדל היקף ההתקשרות בשל שינויים כמפורט בסעיף זה בשיעור העולה על
ההתקשרות המקורי.

 50%מהיקף

7.5

למען הסר ספק המדרשה אינה חייבת למסור לקבלן מסלול /י נסיעה חדשים שאינם כלולים במכרז והיא
רשאית ,לפי שיקול דעתה ,למסור ביצועם לאחרים.

7.6

בין הראשון לחמישי של כל חודש קלנדרי יגיש הקבלן למדרשה חשבון מפורט ב 2 -עותקים בגין שירותי
ההסעות שניתנו על ידו בחודש החולף.
המפקח יבדוק את החשבון תוך  5ימים ויאשרו  ,במלואו או בחלקו  .המפקח יהא רשאי להפחית מהחשבון
סכומים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי  ,בגין הסעות תלמידים ו /או עובדים שלא בוצעו בפועל ו /או בוצעו
חלקית ו /או סכומים שניתן להפחיתם מהתמורה על פי חוזה זה  .עם קבלת אישור המפקח תוגש על ידי
הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי המפקח.
 60 +יום ממועד המצ את
המדרשה תשלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המפקח בתנאי שוטף
חשבונית מס לתשלום.

7.7

המחירים המפורטים במפרטי ההסעות יעמדו בעינם מן המועד האחרון להגשת ההצעות והם יעודכנו רק
בהתאם להתייקרויות אשר יאושרו על ידי אגף להסעות והצטיידות במשרד החינוך והתרבות בכפוף
להנחיות המינהל לכלכלה ולתקציבים במשרד החינוך לאחר תיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר ,
בתקופה שלאחר המועד האמור  .כפי שצוי ן בסעיף  3.5לתנאי המכרז  ,כל עוד תקפה החלטת הממשלה
בדבר הקפאת התייקרויות ,לא יאושרו פיצויי התייקרות.
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7.8

כל התשלומים שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה כוללים מע"מ.

7.9

להבטחת מילוי כל התחייבויות הקב לן על פי חוזה זה  ,ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למדרשה על פי כל
דין ו /או הסכם  ,ימציא הקבלן למדרשה  ,עם החתימה על חוזה זה  ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי
מותנית לפקודת המדרשה בנוסח המופיע בנספח ד ' בסך של ( 50,000חמישים אלף )  .₪הערבות תהיה
צמודה למדד ,כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום הכנת הערבות.
ערבות הביצוע תהא בתוקף לתקופה של לפחות שלושה חודשים לאחר תום תוקפו של חוזה זה והיא
תחודש על ידי הקבלן מפעם לפעם באם תבקש המדרשה להאריך חוזה זה מעבר לתקופה הנקובה
בסעיף 8.1לחוזה.
מוסכם כי המדרשה תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע כולה או חלקה  ,בפעם אחת או במספר פעמים
וזאת בכל פעם שהמדרשה תהיה סבורה  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  ,המוחלט והבלתי ניתן לערעור כי
הקבלן לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו /או חוזה זה ו /או במקרה בו נגרמו למדרשה
נזקים אשר מחובת הקבלן לשפותה בגינם על פי הוראות חוזה זה וכל דין.
כדי למנוע כל ספק מוסכם בזאת בין הצדדים כי המדרשה תהא רשאית לקזז את נזקיה והוצאותיה מכל
תשלום אשר מגיע ו/או יגיע לקבלן ואין בכך כדי לגרוע מזכות המדרשה למימוש הערבות כאמור לעיל.
חלק ממנה  ,יהיה על הקבלן לחדשה בהיקפה המלא
הופעלה או מומשה או חולטה ערבות כלשהי או
ולמסרה למדרשה לא יאוחר מאשר תוך ( 7שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על הפעלת או חילוט הערבות.
לא קיים הקבלן את חובתו כאמור תוך פרק הזמן הנקוב לעיל תהיה המדרשה רשאית  ,מבלי לפגוע בכל
סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין ,לעכב את תשלום התמורה עד לאחר שיקיים את חובתו כאמור.

7.10

המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות כאמור  ,תחשב
כהפרה יסודית של החוזה  ,והמדרשה זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת
החוזה.

פרק  – 8תקופת החוזה וסיומו:
8.1

מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף מיום ________ועד ליום ________ .

8.2

למדרשה תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך את תקופת תוקפו של חוזה זה לתקופה של ארבע שנים
נוספות ,בכל פעם לתקופה של שנה אחת נוספת ,ובלבד שתיתן על כך הודעה לקבלן  30יום מראש.
ההודעה תינתן על פי נוסח ההודעה שבנספח ה' לחוזה.

8.3

על אף האמור בס "ק  8.1ו 8.2 -לעיל תהא המדרשה רשאית  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי  ,להביא חוזה זה
לידי סיום בהודעה מראש של  30יום לקבלן.
לקבלן לא תהיינה כל טענות ו /או תביעות ,כספיות או אחרות ,בגין סיום ההתקשרות ,כאמור ,למעט זכותו
לקבל את התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע בפועל עד למועד סיום ההתקשרות  ,ובכפוף להוראות
חוזה זה.

פרק  – 9הפרות ,ביטול חוזה ופיצויים:
9.1

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים ,4.1 ,2.22 ,2.18 ,2.17 ,2.15 ,2.13 ,2.10 ,2.9 ,2.8 ,2.6 ,2.5 ,1.12 ,1.10
 5.5 ,4.3ו 5.6 -הנם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המדרשה
בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  10,000ש"ח ,כשהם צמודים למדד  ,מהמדד האחרון הידוע
במועד חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למדרשה  ,וזאת מבלי לגרוע
מזכות המדרשה לכל סעד ותרופה אחרים.

9.2

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.1לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למדרשה על פי חוזה זה או על
פי כל דין  ,מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן  ,תהא המדרשה זכאית לפיצויים
מוסכמים כמפורט בצידם:
נושא ההפרה
איחור של מעל  15דקות ועד  30דקות בהת ייצבות לתחנת
האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הפעילות
איחור של מעל  30ועד  45דקות בהתייצבות לתחנת
האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הפעילות
איחור של מעל  45דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף
הראשונה או לשעת תחילת הפעילות
רכב הסעה מלוכלך
מזגן לא תקין  /לא עובד מעל  2יממות
מזגן לא תקין  /לא עובד מעל  3יממות
התנהגות לא נאותה של הנהג
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רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ 5 -שנים
אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן
רכב שלא מתאים לדרישות המדרשה
איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי המדרשה
אי ביצוע הסעה

 ₪ 100לכל יום עבודה
₪ 100
 ₪ 300לכל הסעה
₪ 1,000
₪ 4,000

9.3

המדרשה תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיפים  9.1ו 9.2-לעיל מכל סכום שיגיע לק בלן
או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת לרבות חילוט הערבות או חלקה  ,לפי העניין  ,הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי של המדרשה.

9.4

תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה
זה.

9.5

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.1לעיל ,הרי אם הפר הקבלן את החוזה הפרה יסודית ,תהא המדרשה זכאית
לכל סעד ותרופה על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה ) ,תשל"א 1970-ועל פי הדין  .מבלי לגרוע
מהזכויות האמורות תהא המדרשה זכאית לתבוע את אכיפת החוזה ו /או לבטל את החוזה ו /או לתבוע
פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן
אחר.

9.6

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.1לעיל ,הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את
המדרשה בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית.
 9.6.1הוטל עיק ול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן  ,כולם או
חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  30יום ממועד ביצועם.
 ,כולם או חלקם או
 9.6.2הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו
הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל  ,ובמקרה של הקבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק
מרצון ,או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם
נושיו כולם  ,או חלקם  ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי
סעיף  350לחוק החברות ,תשנ"ט.1999-
 9.6.3הוכח להנחת דעתה של המדרשה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.
 9.6.4הוכח להנחת דעתה של המדרשה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד
הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.

 ,או טובת

 9.6.5הוכח להנחת דעתה של המדרשה כי הצהרה כלשהיא של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם
חתימת חוזה זה אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עמו.
9.7

השתמשה המדרשה בחלק מזכויותיה על פי סעיף  9.5לעיל לא יראו את השימוש האמור בזכויות המדרשה
 ,והקבלן יהיה חייב
כביטול ה חוזה על ידי המדרשה אלא אם המדרשה הודיעה על כך במפורש ובכתב
לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה ,כל עוד לא ניתנה לו הודעה כאמור.

9.8

איחור בתשלום של עד  14יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהמדרשה .
איחרה המדרשה ב ביצוע תשלום מעבר לתקופה של  14יום האמורים  ,יהא הקבלן זכאי לריבית בגובה
הריבית הנהוגה עפ "י חוק פסיקת ריבית והצמדה  ,כשהיא מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום
בפועל ,ובלבד שהקבלן פנה בכתב אל המדרשה והתריע על אי התשלום.

פרק  – 10שונות:
 10.1גילה הקבלן סתיר ה בהוראות החוזה ו /או בהוראות הנספחים ו /או סתירה בין הוראות החוזה לבין
הוראות הנספחים ו /או סתירה בין הוראות הנספחים השונים יפנה הקבלן למפקח על מנת לקבל הנחיות
בדבר הפירוש הנכון .הפירוש שיינתן על ידי המפקח ,יחייב את המדרשה ואת הקבלן.
 10.2המדרשה תהא זכאית ל קזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב  ,בין קצוב ובין שאינו
קצוב ,המגיע לה ממנו ,בין על פי חוזה זה ובין על פי כל הסכם ,התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין.
10.3

ספרי הנהלת החשבונות של המדרשה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי
חוזה זה.

10.4

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי
המדרשה לא תהא קשורה בכל הבטחות  ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות  ,בין בכתב
ובין בעל פה שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
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 10.5כל ויתור  ,הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב
הצדדים.

 ,ובחתימת שני

10.6

 ,תינתן ,במסירה אישית או במכתב רשום  ,לפי
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה
הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .למעט הודעות על שינויים לפי פרק  3שאותן רשאית המדרשה לשגר
בהודעת פקסימיליה ו/או בהודעה טלפונית.

10.7

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

10.8

לביהמ"ש המוסמך בב"ש הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות הנובעות מחוזה זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
______________
מדרשת שדה בוקר בנגב בע"מ

______________
הקבלן

אני הח "מ עו "ד של הקבלן המפורט לעיל  ,מאשר כי ביום _________ הופיעו בפני ה "ה _________ המשמשים
כמנהלי _________________ וחתמו בפני על חוזה זה  ,כי נתקבלו אצל הקבלן כל ההחלטות והאישורים
הדרושים על פי כל דין לחתימתו על חוזה זה וכי חתימתם של ה"ה המפורטים דלעיל מחייבת את הקבלן.
________________
חתימה  +חותמת
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נספח ב'
מכרז מס' 3/2012
הסעת עובדים ותלמידים
פרטים אישיים של קצין בטיחות
לכבוד
מדרשת שדה בוקר בנגב בע"מ
א.ג.נ,.
.1

הנני מתחייב להעסיק קצין בטיחות בהתאם לסעיף  2.17לחוזה שפרטיו האישיים כדלקמן:
שם פרטי__________________ :
שם משפחה__________________ :
מספר ת.ז__________________ :.
מיקוד__________________ :
כתובת __________________
מספר כתב הסמכה מטעם משרד התחבורה לשמש כקצין בטיחות__________________ :
** מצ"ב צילום של כתב ההסמכה.
כתובת__________________ :

.2

במידה ונקבע כזוכה במכרז הננו מתחייבים להעסיק את קצין הבטיחות בכל תקופת ההתקשרות על פי
החוזה שייחתם בינינו.

.3

הננו מתחייבים להודיעכם ללא שיהוי על כל שינוי בפרטיו האישיים של קצין הבטיחות שיועסק על ידנו.
בכבוד רב,

______________
שם הקבלן
______________
שם קצין הבטיחות
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
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נספח ג'

אישור קיום ביטוחים
לכבוד
מדרשת שדה בוקר בנגב בע"מ (להלן(" :המדרשה")
כתובת :מדרשת בן-גוריון מיקוד 84990
א.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים
הביטוחים המפורטים להלן על שם
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את
_______________________ (להלן " :הקבלן") בקשר עם מתן שירותי הסעות תלמידים ועובדים וכן כל
(להלן " :ההסכם" או
השירותים הנלווים הכל כמוגדר וכמפורט בהסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן
"השירותים") וזאת לתקופה המתחילה ביום __________ והמסתיימת ביום _________ (להלן " :תקופת
הביטוח") כמפורט להלן:
.1

ביטוח חבות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על -פי דין בגין פגיעה או נזק שיגרמו לגופו ו /או
לרכושו של כל אדם ו /או גוף שהוא במסגרת מתן השירותים  ,בגבול אחריות של  ₪ 2,000,000לאירוע
ולתקופת ביטוח שנתי ת .הביטוח כולל הרחבה לכסות אחריות לנזקי רכוש לצד ג ' עקב שימוש ברכב מנועי
מעל לגבולות האחריות בפוליסות צד ג ' של הרכב  .כמו כן הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות
הנובעת מאש  ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה  ,פריקה וטעינה  ,מתקנים סניטריים פגומים  ,הרעלה,
חבות ב גין וכלפי קבלנים וקבלני משנה  ,כל דבר מזיק במאכל או משקה  ,שביתה והשבתה  ,בעלי חיים וכן
תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי  .הביטוח מורחב לשפות את המדרשה בגין אחריותה למעשי
ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו ,בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת.

.2

ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבותו של הקבלן כלפי עובדיו המועסקים במסגרת מתן השירותים בגין
פגיעה גופנית או מחלה הנגרמת להם תוך כדי ועקב עבודתם כאמור  ,בגבול אחריות של ₪ 20,000,000
לתובע ,לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית  .הביטוח כאמור יורחב לשפות את המדרשה  ,היה
ונטען לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה מקצועית כלשהי כי המדרשה נושאת בחובות מעביד כלשהם
כלפי מי מעובדי הקבלן  .כמו כן  ,כולל הביטוח ויתור על זכות תחלוף כלפי המדרשה והבאים מטעמה ,
אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

.3

כללי
א.
ב.
ג.
ד.

הקבלן לבדו אחראי לתשל ום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח
המפורטות לעיל.
בביטוחים המפורטים לעיל במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע "י המדרשה וכי
אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המדרשה ו/או הבאים מטעמה.
אנו מאשרים  ,כי הביט וחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבלי שניתנה לכם
הודעה על כך בדואר רשום 60 ,יום מראש.
הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום בתום לב מוטלות על המבוטח  ,לרבות,
אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע
בזכויותיה של המדרשה לקבלת שיפוי.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.
___________________
חתימת וחותמת המבטח
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____________________
שם ות פקיד החותם
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רשימת הפוליסות:
פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס'_________________
פוליסת ביטוח חבות מעבידים מס'__________________
רשימת כלי הרכב
תיאור

 12.4068נב/נב 12/01/12

מספר רישוי

מספר תעודת
ביטוח חובה

תקופת ביטוח מ -
מספר תעודת
ביטוח צד ג ' – _____ עד ____
רכוש
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נספח ד'
יוגש ע"י הקבלן הזוכה
לכבוד
מדרשת שדה בוקר בנגב בע"מ
א.נ.
הנדון :כתב ערבות
על פי בקשת _______________ (להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
של  ( 50,000חמישים אלף ) ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט
להלן (להלן " -הפרשי ההצמדה ") ,וזאת להבטחת כל התחייבויותיהם לפי חוזה לביצוע שירותים של
הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה מיום___________.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ "ל בתוספת הפ רשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו  ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת  ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ "ל בפעם אחת או במספר דרישות  ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"המדד" -

משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) ,המתפרסם על ידי הל שכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל  ,על פי ערבות זו (להלן " -המדד החדש ")
יולי  2012שפורסם ביום  15.08.2012היינו נקודות
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש
__________ (להלן " -המדד היסודי ") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש
בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  31.12.2012ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  31.12.2012לא תענה.
לאחר יום  31.12.2012ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

תאריך___________:

 12.4068נב/נב 12/01/12

בנק_________:
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נספח ה'
הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה
סימוכין:

חוזה שנערך ונחתם ביום __________ (שנת הלימודים ______________)
בין:מדרשת שדה בוקר
לבין___________________ :שכתובתו________________ :
___________________ עוסק זעיר /מורשה מס ' ______________ (להלן
הקבלן)

הואיל

ובהתאם לסעיף  8.2של החוזה הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת;

והואיל

וברצוננו להאריך תוקף החוזה עד ליום _____________ .
מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן:
(מצ"ב העתק מהחוזה המקורי )

.1

מסלולי החוזה המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקורית גם בתקופת הארכת החוזה  ,והתמורה
תהיה בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת התוספת וההתייקרויות המאושרות.

.2

(יש לפרט שינויים לגבי
במסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים לעומת החוזה שהסתיים
מסלולים שהתארכו ו/או התקצרו ו/או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו/או שהיו קיימים ובוטלו.

.3

במקום סכום של _________ש"ח תמורת מתן השירותים כמפורט בחוזה יבוא הסך _________ ש"ח
(לא כולל מע"מ).

.4

(מס') _______________________________________
במקום האמור בסעיף
____________________________________________ ___________

יבוא

.5

הקבלן מצהיר כי דאג לבצע את כל המתחייב מתקנות התעבורה  ,לרבות העסקת קצין בטיחות לתעבורה ,
ומהוראות הנוהל של תקנה  84לתקנות התעבורה  ,לרבות רישום במשרד הסעות  ,רישום הרכב כמורשה
להסיע נוסעים תמורת שכר  ,וקבלת אישור מעבדה מוסמכת לגבי הוראות התקינה של משרד התחבורה
לרכב המסיע נוסעים תמורת שכר.

.6

הקבלן מצהיר כי דאג לכלי רכב שיענו על סעיף  2.13לחוזה ,דהיינו ,כלי רכב שגילם לא יעלה על  5שנים.
פרט לשינויים שפורטו לעיל יחולו כל התנאים כמפורט בחוזה הנ"ל.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

חתימה וחותמת הקבלן

 12.4068נב/נב 12/01/12

חתימה וחותמת המדרשה
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נספח ו'
הנחיות בטיחות לנהג
לנהג שלום,
אתה מסיע ברכבך קבוצת תלמידים  /עובדים .להלן הנחיות הבטיחות:
.1

דאג תמיד שרכבך יהיה נקי לפני ביצוע ההסעה.

.2

בהגיעך לתחנת האיסוף פתח את הדלת הקדמית בלבד ודאג שהנוסעים וציודם
מסודרת.

.3

כשמגיעים לתחנת היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית.

.4

הנסיעה תתבצע רק כאשר הנוסעים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות ובהתאם לרישיון .לא
יוסעו נוסעים בעמידה גם אם הרישיון של הרכב מתיר זאת.

.5

במשך הנס יעה עליך להיות ערני למתרחש בתוך הרכב (הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב  ,התנהגות פרועה
של תלמידים והתנהגויות מסוכנות אחרות).

ייכנסו לרכב בצורה

 ,אין להעלות או להוריד נוסעים

.6

עליך להקפיד שהנוסעים יחכו לך בתחנות קבועות ומסודרות מראש
במקומות מזדמנים.

.7

במקרים של הסעת תלמידים עליך לזכור שאתה המבוגר המלווה היחיד ברכב ואחראי על ביצוע הסעה
בטיחותית .עליך לפקח על התלמידים בזמן עלייתם לרכב ,בזמן הנסיעה ובזמן ירידתם מהרכב.
 ,כדי שלא

.8

יש לשאוף כי ההורדה של הילד תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך או ביתו של התלמיד
ייאלצו לחצות כבישים.

.9

הקפד שרכבך יהיה במצב כשיר ובטיחותי לביצוע הסעות תלמידים.

.10

בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלונות נעולים.

.11

אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים.

.12

אין לבצע הסעות של תושבי השטחים /הרשות הפלשתינית בכלי הרכב המשמשים לביצוע הסעות נשוא
המכרז.

.13

לפני כל העלאת נוסעים לאוטובוס יש לבצע בדיקה עפ"י הטופס הרצ"ב.

.14

הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו.

.15

הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר בו ילד או חפץ.

ביצוע נאות של ההנחיות שהובאו לעיל יאפשר לך לבצע הסעות תלמידים בצו רה בטיחותית וימנע תאונות  .אנא
הקפד לנהוג לפיהן.

 12.4068נב/נב 12/01/12
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טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים
מס' הרישוי של האוטובוס______________ :
החודש________________ :

מקומות הבדיקה באוטובוס
התאריך

השעה

שם הנהג

תאי
המטען

הנני מאשר קבלת החוזה דלעיל.
חתימת הנהג_______________:
תאריך

_______________:

 12.4068נב/נב 12/01/12

תא
המנוע

אזור
הגלגלים

אזור
מיכל
הדלק

גחון

פנים

האוטובוס

האוטובוס

חתימת
הנהג

הערות

