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 הזמנה להציע הצעות למתן שרותי הסעות  -מסמך א'

 )ע"ר( מכללה אקדמית להנדסה ירושליםעזריאלי עבור 

 כללי   .1

"( פונה בזאת לקבלת המכללה" או "המזמיןקדמית להנדסה ירושלים )להלן: "מכללה אעזריאלי  .א

כנספח המצ"ב  השירותיםמפרט למעת לעת, בהתאם , כפי שיידרשו תומתן שירותי הסעהצעות ל

 . "(השירותים)להלן: " למסמכי ההזמנהא' 

  . נים על הדרישות המפורטות להלןהעומציעים רשאים להגיש הצעות, במענה למפרט זה,  .ב

מפרט. אי הגשה של ל ההסעות המופיעות בלהגיש הצעה שלמה, המתייחסת לכליתבקש מציע  כל .ג

 הצעה לחלק מן הנדרש במפרט זה, תפסול את ההצעה על הסף.

עם המציע שהצעתו תיבחר, תהיה בהסכם, בנוסח המצורף למכרז זה )מסמך  ןהתקשרות המזמי .ד

. שבנדון לביצוע השירותיםעתכם המפורטת הנכם מוזמנים בזה להגיש את הצג' על נספחיו(. 

המכרז )להלן: את מסמכי עם ההסכם ונספחיו יחד  המהוו  ,והצעת המחיר מכרז זה, על נספחיו

 "(.המכרז מסמכי"

חתימת המזמין על תהיה מיום במסגרת ההסכם שיחתם עם המציע שייבחר  תקופת ההתקשרות .ה

, על פי שיקול דעתו מורה האופציה. למזמין בלבד תהא שחודשים 12ולתקופה של  ההסכם

להאריך את ההתקשרות עם הזוכה לשתי תקופות תקופות נוספות בנות שנה אחת כל  הבלעדי,

 אחת, ובסך הכל לעוד שנתיים נוספות.

בקשר למתן השירותים, המכללה אינה  לא תינתן למציע הזוכה בלעדיותמובהר בזאת, כי  .ו

היקף כלשהוא וכי המכללה שומרת לעצמה את מתחייבת להזמין מהמציע הזוכה שירותים ב

הזכות להזמין מכל ספק אחר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה. הספק מוותר בזאת על כל 

 טענה ו/או דרישה בוויתור סופי ומוחלט ביחס לאמור בסעיף זה.

ולא  "( יהיה קבלן עצמאיהמציע הזוכה)להלן: "זה שייבחר לספק שירותים על פי מכרז המציע  .ז

 ןהמזמי. ןהמזמייתקיימו יחסי עובד מעביד בינו או בין מי מעובדיו או המועסקים על ידו לבין 

ושירותיו נשכרים לתקופה מוגבלת, המציע הזוכה לא  ןמבהיר כי המציע הזוכה אינו עובד המזמי

, ן,  מקום מושבו העיקרי יהיה מחוץ לכותלי המזמיןישתלב באופן אינטגרלי בעבודת המזמי

, לא ישתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי ןמציע הזוכה לא ישתלב בהיררכיה של המזמיה

מול  , במידת הנדרש בלבד,, לא יציג עצמוןולא יהיה מעורב בפעולות ביצוע של המזמינ ןהמזמי

, המציע הזוכה לא ייהנה משירותים מנהליים ןאלא כפועל מטעם המזמי ןגורמי חוץ כעובד המזמי

 .באופן עצמאי ממשרדו השירותיםויבצע את  ןשל המזמי
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 תנאי סף   .2

המפורטים  תנאי הסף כל על ההצעה הגשת במועד ,בעצמםהעונים  מציעים במכרז להשתתף רשאים

 .תיפסל סף בתנאי עומדת שאינה להלן, הצעה

מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי  .א

 . , וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציעדין

קיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מהמציע  .ב

את כל לצרף המציע  עלוכן  ,1976 –מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

ם ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופי

 . המצ"ב כנספח ב' למסמך א'העדר הרשעות ולחתום על תצהיר  1976מס( התשל"ו 

לצו הפיקוח על  2 רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים, על פי סעיףבעל מציע ה .ג

כשהוא תקף  ,1985 -שמ״אמצרכים ושירותים )הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת רכב(, הת

, יש לצרף, רשיון בר תוקף להפעלת משרד להוכחת האמור בסעיף זה. על שמו של המציע

 להסעות מטעם משרד התחבורה.

, קצין בטיחות בתעבורה בעל תעודת הסמכה על פי הוראות הגשת הצעתובמועד  ,מציע מעסיקה .ד

ל שמו של קצין הבטיחות כשהיא תקפה ע ,1961 -)א( לתקנות התעבורה, תשכ״א585 תקנה

למלא להוכחת האמור בסעיף זה, יש  .האחרון שנקבע להגשת ההצעותהאמור, לפחות עד למועד 

 לצרף, התעודה הנ"ל.התצהיר על גבי נספח ג' למסמכי המכרז ו

, מנהל משרד מקצועי של משרד הסעות, להוכחת האמור הגשת הצעתוהמציע מעסיק, במועד  .ה

מטעם לצרף, תעודת הסמכה ר על גבי נספח ג' למסמכי המכרז ולמלא התצהיבסעיף זה, יש 

 משרד התחבורה.

עד למועד , חודשים לפחות 36במשך  לקוחות שונים לפחות 3עם  רציף ומוכח למציע ניסיון .ו

לשנה לכל לקוח )לא כולל  ₪ 50,000, ובהיקף שלא יפחת מ הגשת הצעתו במתן שירותי הסעות

ימלא המציע פרטים כנדרש בתצהיר בדבר נסיון המציע  להוכחת האמור בסעיף זה, .מע"מ(

 .ב כנספח ג' למסמך א'המצ"

עומדים האוטובוס סיור או אוטובוס סיור ותיור מפואר,  מסוגכלי רכב  5מציע לפחות בבעלות ה .ז

ביטוח בעלי , וז הלהזמנ  א'נספח כ המצורף השירותיםמפרט שב סף''דרישות סעיף הבדרישות 

רישיון תקף מטעם רשות הרישוי במשרד התחבורה עבור אותם כלי הרכב, וחובה וביטוח מקיף 

הייצור של כל אחד מכלי הרכב האמורים לבין המועד האחרון להגשת ואשר הפער בין מועד 

 בסעיף זה יצרף המציע מסמכים כאמורלהוכחת האמור  )חמש( שנים. 7 הצעות, אינו עולה על

 כנספח ג' למסמך א'.להלן וכן תצהיר, בנוסח המצ"ב  6בסעיף 

 - לצורך סעיף זה

 .1961-כהגדרתו בתקנות התעבורה, תשכ״א - ״אוטובוס
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כהגדרתם  - ״אוטובוס סיור ותיור מפואר״-ו ״אוטובוס בינעירוני״, ״אוטובוס סיור״

בדרישות החובה לאוטובוסים )לפי תקנות התעבורה, נהלים ומפרטים טכניים( של 

 משרד התחבורה.

לרבות כלי רכב המצוי בהחזקתו ובשימושו הבלעדי של המציע מכוח  - ״המציע ״בבעלות

 חוזה ליסינג )תפעולי או מימוני( עליו הוא חתום עם חברת ליסינג.

 (06) נהגים בעלי רישיון נהיגה דרגה( חמישה) 5 , לפחותהגשת הצעתונכון ליום מעסיק, מציע ה .ח

  :ריםכל אחד מהנהגים האמוהאמור להלן מתקיים בלפחות, כאשר 

( חודשים עשרים וארבעה) 24 העניק בפועל שירותי הסעות, לכל הפחות בתקופה שלהנהג  .1

  ;הגשת הצעת המציעיום ל קודםרצופים 

מצויד באישור כשירות מטעם קצין בטיחות בתעבורה, כמשמעו בתקנות התעבורה הנהג  .2

  ;1961התשכ"א 

  לא נפסל בשנתיים האחרונות.של הנהג ו רישיונו .3

  .כנספח ג' למסמך א'המצ"ב בנוסח המציע תצהיר  יצרףאמור בסעיף זה, להוכחת ה

למציע מוקד קשר ובקרה המצויד במערכת קשר ו/או טלפונים סלולריים עם כל כלי הרכב  .ט

ב להוכחת האמור בסעיף זה, יצרף המציע תצהיר, על גבי הנוסח המצ" העומדים לרשותו.

 כנספח  ג'  למסמך א'.

במכרז זה, בסך להצעתו קבלה על תשלום דמי ההשתתפות המכרז וצרף המציע רכש את מסמכי  .י

 ש"ח. 750של 

פי הצעתו אם יזכה, יצרף המציע ערבות -על מזמיןהבטחת התחייבות המציע להתקשר עם הל .יא

 01.12.2015 בתוקף עד  ליום, ₪ (אלפיםעשרת ) 10,000סך של בנקאית מקורית ובלתי מותנית ב

 .ך א'כנספח ד' למסמבנוסח המצ"ב 

על  .2014-ו 2013 2012כל אחת מהשנים בלפחות ש"ח  500,000למציע מחזור כספי בהיקף של  .יב

המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר היקף המחזור הכספי השנתי בהתאם לנוסח 

 . למסמכי המכרז ה'כנספח המצורף 

, כשהוא ןי המזמיעל המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל שהופץ ביד .יג

 חתום על ידי מורשי החתימה אצלו.

 ודמי השתתפות המכרז לוח זמנים לעריכת   .3

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן

)שלא    ₪ 750: ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של )דמי השתתפות( רכישת מסמכי המכרז .א

בכל תשלום זה לא יוחזר למציע  16:00 - 9:00בין השעות  02.09.2015ליום ועד  20.08.2015יוחזרו( מיום 

 יכול להיעשות באחת מהדרכים הבאות:תשלום דמי השתתפות . מקרה
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 או שלוחה  8012או שלוחה  1865שלוחה  026588000יש להתקשר לטל'  – תשלום בכרטיס אשראי

8015. 

  למדור  –, ירושלים 26שרייבום רח' יש להגיע למשרדי המכללה ל – המחאה או במזומןבתשלום

 . 02-6588012(  או בטל' 282)שלוחה  02-6588000 בטל'מראש יתן לתאם ביצוע התשלום מכרזים. נ

 0021:בשעה  03.09.2015: להבהרות בקשה להגשת האחרון המועד .ב

 0021:בשעה  09.09.2015: למכרז ההצעות להגשת המועד האחרון .ג

יכים אחרים המופיעים בגוף במקרה של סתירה בין התאריכים המופיעים בסעיף זה לבין תאר -

 המכרז קובעים התאריכים המופיעים בסעיף זה.

 להוסיף מועדים, לדחות זה ובכלל, לעיל המפורטים המועדים מן אחד כל לשנות המזמין רשאי -

 . זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות להגשת מועדים, לרבות המועד האחרון

 סיווג המכרז   .4

מהווה מכרז פומבי, אשר ינוהל בהתאם לתקנות חובת המכרזים  יובהר כי הזמנה זו להגשת הצעות,

 . ן, החלות על המזמי)להלן: "התקנות"( 2010 -)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( התש"ע

 ואופן בחירת ההצעה הזוכה להערכת ההצעות אמות מידה .5

הליכי בדיקה ומיון לצורך בחינת וקביעת הציון המשוקלל של כל אחד מהמציעים תקיים וועדת המכרזים 

 :כמפורט להלן

 מציעים במכרז ותפסול להשתתפות הסף בתנאי עומד המציע האם המכרזים ועדת תבחן ראשית, .א

 הסף. בתנאי עומדים  שאינם

 ברו להליך של בחינת ההצעה הכספית.הצעות שיימצאו כשירות ועומדות בתנאי הסף, יע .ב

לצורך חישוב גובה הצעת המחיר של מסך הציון המשוקלל הכולל.  80%רכיב המחיר מהווה  .ג

 '.2המציעים יבחן הסכום הכולל של הצעת המחיר בנספח א

 4לכל הפחות מבין סך המציעים, יועברו לשלב בדיקת האיכות וקביעת ניקוד איכות כמפורט להלן  .ד

"(. ועדת מכרזים רשאית להחליט על קבוצת המציעים הראשונית)להלן: " ההצעות הזולות ביותר

 מציעים. 4-דעתה הבלעדי להעביר יותר מ פי שיקול

נקודות יזכה את  100ציון מקסימלי  -מסך הציון המשוקלל הכולל 20%רכיב האיכות מהווה  .ה

לצורך קביעת ניקוד האיכות של הצעותיהם של קבוצת המציעים -20 % -המציע במלוא 

 :ותת המידה הבאואת אמ המזמינהתביא בחשבון , הראשונית

לשם כך  .רשמות ועדת מכרזים מחוות דעת לקוחות שונים של המציעהת -נקודות 50עד  .1

תרשם מלקוחות המציע המצויינים על גבי נספח ג' למסמכי להמכרזים הועדת רשאית 

 לפי שיקול דעתה.  ,מכולם או מחלקם -המכרז
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המכללה שומרת על זכותה לפנות אל כל לקוח אחר של למרות האמור לעיל, מובהר כי 

והמציע  ,ו בהווה, גם אם לא הוזכר על גבי נספח ג', והכל על פי שיקול דעתההמציע, בעבר א

 .מאשר למכללה יצירת קשר עם לקוחותיו לצורך קבלת חוות דעת כאמור

התרשמות ועדת מכרזים מהמציע, בין היתר בהתבסס על ראיון שתקיים   -נקודות 50עד  .2

 עם נציג הנהלת המציע.  ועדת מכרזים

זכותה למנות גורם מקצועי ו/או נציגים מטעם המכללה אשר ימסרו המכללה שומרת על  .3

 2-ו 1לועדת המכרזים המלצתם בקשר עם רכיב האיכות בהתאם למפורט בסעיפים קטנים 

 שלעיל.

  

הנקודות כמפורט  100נקודות, מתוך מקסימום  75 -הצעה אשר ניקוד רכיב האיכות שלה יפחת מ .ו

במקרה שיפסל מציע או מציעים . תפסל -"( האיכות המזערי ניקודלעיל ברכיב האיכות,  )להלן: "

מקבוצת המציעים הראשונית, תהיה המכללה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף כל 

מציע שיפסל במציע אחר אשר הצעתו הכספית היא המטיבה ביותר מבין המציעים אשר עמדו 

 בתנאי הסף ולא נכללו בקבוצת המציעים הראשונית.

ים שהצעתם תעבור את סף ניקוד האיכות המזערי יעברו לשלב שקלול ההצעה הכספית יחד מציע .ז

 "( כמפורט להלן. קבוצת המציעים הסופיתעם ניקוד האיכות )להלן: "

ההצעה הכספית הנמוכה ביותר של מי מבין המציעים הנמנים על קבוצת המציעים הסופית תקבל  .ח

 המחיר.  ברכיב ידורגו באופן יחסי אליה המחיר ויתר ההצעות ברכיבאת מלוא הניקוד 

ציון  לפי המציעים הנמנים על קבוצת המציעים הסופית, את המכרזים ועדת בשלב הסופי, תדרג .ט

 (. 20%( וניקוד איכות )שמשקלו  יעמוד 80%של ניקוד המחיר )שמשקלו יעמוד על  משוקלל

 האיכות ניקוד של בסיכום תהנקודו מירב את תקבל אשר ההצעהועדת מכרזים רשאית להכריז על  .י

או לערוך  להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל המכרזכהצעה זוכה או  המחיר הצעת וניקוד

  .שלהלן 13בסעיף מו"מ כמפורט 

כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים על ידי בעלי זכות  ןכל הצעה שתיבחר לא תחייב את המזמי .יא

 .ןחתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמי

על ההסכם  ןלמציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמי ןהודיע המזמי .יב

 עימו ועד בכלל.

 

 המסמכים אותם יש לצרף להצעה   .6

 מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, ידרשו המציעים להגיש המסמכים שלהלן:
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הרשום  ,גוף משפטי מאוגד ההצעה, הגשת הינו, בעת לפיו המציע תעודת התאגדות ואישור עו"ד .א

 להגיש ניתן מובהר בזאת כי לא .והמורשה ליתן השירותים נשוא מכרז זה דין כל פי על בישראל

 של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו תאגידים וכי מציע' למס המשותפת הצעה

 .אחר תאגיד

למסמכי  כנספח ג'המצ"ב בנוסח  ,לעילז' 2 סעיףכאמור ב מסמך המפרט את רשימת כלי הרכב .ב

 .ההזמנה

מטעם המפורטים בנספח ג'   רישיונות כלי הרכבביטוחי כלי הרכב )חובה + מקיף( והעתק צילומי  .ג

תקפים נכון ליום הגשת הצעת המציע, בקשר עם כלי הרכב שאת  רשות הרישוי במשרד התחבורה,

נות יאושרו על ידי עו״ד העתקי הרישיו פרטיהם יציין המציע על גבי נספח ג' למסמכי המכרז.

 ". כ״העתק נאמן למקור

לעיל,  ז'2 חתומים )ככל שישנם(, בגין כלי הרכב כאמור בסעיף תקפיםוזי ליסינג חמ העתקים .ד

המצויים בהחזקתו ובשימושו הבלעדי של המציע מכוח חוזי הליסינג האמורים )תפעולי או 

 .ידי עו״ד כ״העתק נאמן למקור״ל מאושרים עכשהם  מימוני(, בהם נקשר עם חברת/ות ליסינג

כאמור בסעיף , להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסיםתקף על שם המציע, העתק רישיון  .ה

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת  2 על פי סעיףלעיל,  ג'2

 ור״.כשהוא מאושר על ידי עו״ד כ״העתק נאמן למק, 1985 - רכב(, התשמ״א

)א( לתקנות התעבורה, 585 בתעבורה על פי תקנה של קצין בטיחותתקפה העתק תעודת הסמכה  .ו

הכוללת את שמו, פרטיו האישיים והסמכתו של קצין . לעיל, (ד)2כאמור בסעיף  ,1961 -תשכ״א 

הבטיחות בתעבורה המועסק על ידי המציע נכון ליום פרסום המכרז, כשהיא מאושרת על ידי עו״ד 

 ק נאמן למקור״.כ״העת

הכוללת . לעיל, (ה)2כאמור בסעיף  מנהל מקצועי של משרד הסעותשל תקפה העתק תעודת הסמכה  .ז

המועסק על ידי המציע נכון ליום פרסום  מנהל מקצועיאת שמו, פרטיו האישיים והסמכתו של 

 המכרז, כשהיא מאושרת על ידי עו״ד כ״העתק נאמן למקור״.

 .למסמכי המכרז כנספח ג'בנוסח המצ"ב  תצהיר .ח

 העתקי רישיונותיהם של הנהגיםוכן כאמור לעיל  הנהגים העתק צילומי של תעודות הזהות של .ט

( לפחות, כשהם תקפים, לכל הפחות, 06) האמורים המעידים על כך שהנם בעלי רישיון נהיגה דרגה

כ״העתק  למועד האחרון להגשת ההצעות. העתקי תעודות הזהות והרישיונות יאושרו על ידי עו״ד

 נאמן למקור״.

 אכיפת) גופים ציבוריים עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור .י

 .1976 – ו"תשל(, מס ותשלום חשבונות ניהול

שקדמו להגשת  שלוש, בכל אחת מה₪ 500,000 -שלא פחת מ אישור רו"ח על היקף של מחזור שנתי .יא

 להזמנה.  כנספח ה'בהתאם לנוסח המצ"ב  (4,2013,2012201ההצעה במכרז )
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 למסמכי המכרז. ב' כנספחחתום כדין, בנוסח המצורף חתום בפני עו"ד תצהיר  .יב

למסמכי  ג' כנספח המסומן נוסח ה גבי-, עלשלהם כולל מספרי טלפון לפחות ממליצים 3רשימת  .יג

 . המכרז

 חתומים על ידי המציע.  עותק מפרוטוקול שאלות ותשובות הבהרה .יד

 ששולמו על ידי המציע במשרדי המזמין.  ר תשלום דמי השתתפותאישו .טו

 .להלן 7 בסעיףלנדרש בהתאם  ערבות בנקאית אוטונומית .טז

 המצ"ב כמסמך ג' למסמכי המכרז, על נספחיו. ההסכם .יז

 

 אם, לעיל אלה המפורטים על חלופיים או נוספים מסמכים מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת

 .במכרז ההכרעה שםל לה דרוש הדבר כי סברה

או כל  רישיוןרשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור,  המזמין

, ותוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידמזמין נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל ל

קף ותחולה נכון למועד האחרון שיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תויובלבד שכל מסמך, אישור, ר

 שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

 לפסול הצעה שלא צורפו לה מלוא המסמכים המנויים לעיל.  , אך לא חייבת,ועדת המכרזים רשאית

 ערבות בנקאית .7

ערבות ומאושרת, בצירוף  ה, מפורטת חתומהכאמור לעיל, יש להגיש מלא ספקאת הצעת ה .א

למסמכי ההזמנה ומהווה   ד' המצ"ב כנספח ש"ח בנוסח 00010,בנקאית אוטונומית בסך של 

 .ההצעה לפסילת יגרום ההצעה למסמכי ף ערבותצירו איחלק בלתי נפרד מהזמנה זו. 

 –וטרם ניתנה הודעת הזכייה  ןהמזמיבמידה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי  .ב

 . הלחלט את הערבות הבנקאית לטובת תרשאי הנהא המזמיי

 לדרוש נההמזמי תרשאי הנ׳׳ל למועד מעבר יתמשכו הזוכה ההצעה וקביעת המכרז שהליכי ככל  .ג

 עילה יהווה זו דרישה מילוי אי. לדרישה בהתאם יאריך אותה והמציע בהתאם הערבות הארכת

 .נההמזמי כנגד טענה כל על מוותר והמציע נההמזמי ע״י הערבות לחילוט

 הבהרות הליך .8

ולבדוק את תנאיה של הזמנה זו על כל מסמכיה, נספחיה, המפרט ושאר  כל מציע נדרש ללמוד .ד

 מסמכי החוזה.
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  בכתב למזמין  אדם לפנות כל רשאי לעיל 3והשעה הנקובים בסעיף  ליום ועד המכרז פרסום מיום החל .ה

 הקשורה שאלה או להבהרה בקשה כל ולהעלות  tenders@jce.ac.ilאלקטרוני  דואר בלבד באמצעות

 02-6588012קבלת הפנייה בטלפון שמספרו:  לוודא יש. בעקבותיו שתבוא בהתקשרות או במכרז

 כתובת, פקס' מס ,עימו קשר ליצירת וטלפון כתובת, שמו, המכרז' מס את בפנייתו לציין הפונה על .ו

 .וכתובת אלקטרוני דואר

נית. אם ל שאלה או בקשת הבהרה אם אין היא ענייעאת הזכות שלא לענות  ושומר לעצמ ןהמזמי .ז

כן בפרוטוקול כתוב שיופץ לכל  עשהיא הוכי יש מקום לענות על השאלה,  ןחליט המזמיי

  .המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק שאלות ותשובות ההבהרה יהוו .המציעים

, כשהוא חתום על ידי ןהמזמיעל המציע לצרף להצעתו את הפרוטוקול הנ"ל, ככל שהופץ בידי  .ח

ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכים והדבר  -מורשי החתימה אצלו 

 המקוריים של המכרז. 

  .לעיל 3המועד והשעה הנקובים בסעיף שיתקבלו אצלו לאחר לפניות לענות מתחייב אינו המזמין .ט

 ההצעה הגשת .9

אשר " המצ"ב כנספח א' למסמך א' השירותיםמפרט מסמך "בין היתר,  ,ףלמסמכי המכרז מצור .א

 סמכים הבאים:מצורפים לו המ

 .הבהרות לצורך הצעת המחיר -1נספח א' .1

 הצעת מחיר.  –כתב כמויות  -1טבלה  - 2נספח א' .2

 . הגדרת יעדים – 3נספח א' .3

מספר  ועל גבי טבלה  מופיע נסיעות ליעדים השונים הנדרשים למזמין פירוטמופיע   2ה  א'טבלב .ב

לצד כל יעד כדי לחייב המזמין(. לכל יעד )הערכה שנתית אשר אין בה ות נסיעכמות המשוער של 

תבקש המציע ליתן את המחיר בשקלים )וללא מע"מ( אותו הוא מבקש מהמופיע במפרט כאמור 

שמש לבחינת גובה י 2הסך בטבלה בנספח א' . לאותו יעד ובחזרה למכללה עבור ביצוע נסיעה

 . לך תקופת ההתקשרותבמהויחייב את המציע הזוכה  הצעת המחיר

המצ"ב  -וההסכם יחד עם כלל מסמכי המכרז נספחיהם )ובכללם ערבות ההצעהאת ההצעה, ב  .ג

כשהם חתומים ( ויתר המסמכים אותם יש לצרף להצעה, על נספחיו -למסמכי המכרז כמסמך ג'

למתן מכרז פומבי מעטפה שעליה יירשם בתוך  להכניסיש , בכל עמוד ועמודבחותמת המציע 

בתיבת המכרזים  את המעטפה על המציע להפקיד של המציע.ללא ציון סימני זיהוי  שירותי הסעות

מהיום והשעה הנקובים לא יאוחר שבמשרדי המכללה כשהיא סגורה וחתומה, ללא זיהוי שמי, 

 . לעיל 3בסעיף 

 יותר מאוחר שתוגש במועד הצעה. לבדו המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .ד

 .לשולחה ותוחזר המכרזים ועדת ידי על תיבחן לא
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 במשרדי המזמין במסירה אישית או בדואר שליחים בלבד.זהים  עותקים בשני ההצעה תוגש .ה

 .המציע בחותמת יוחתם ההצעה טופס של המקורי בעותק עמוד כל .ו

 המכרז האמור במסמכי כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת .ז

 .מסויגת הבלתי את הסכמתו לכך ונתן אלה מסמכיםב האמור את הבין, לו המצורף והחוזה

 

 ותמורה מחיר .10

בקש מציע מסך התמורה שה את יכללועל כלל רכיבי המפרט, , מציעה יציע םאות יםהמחיר .א

להזמנה זו ולחוזה המצ"ב  מהמציע בהתאם שיידרשו ההוצאות ו/או הפעולות לקבל, לרבות כל

שכר ו/או הפרשות  ות, אישורים, היתרים,, רישיונביטוח , הוצאותההסעותבגין ביצוע , לה

לא בכבישי אגרה, כולל תמורה עבור נסיעה חניה ו, עקיף או ישיר מס כל וכןסוציאליות לעובדים 

 .מ"כולל מע

 .בפועל בלבד ובהתאם לתנאי ההסכם בוצעויהמזמין ישלם למציע הזוכה עבור שירותי ההסעות ש .ב

 .כמסמך ג' המצורף וזהבח למפורט בהתאם תשולם במכרז לזוכה התמורה .ג

 לאחר הגשת מסמכי ההצעה .11

עות צהימים מהמועד האחרון להגשת ה 90מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך 

לעיל. במידה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמין וטרם  3כמפורט בסעיף 

 אית לטובתו. יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות הבנק -הודעת הזכייה  ניתנה

 אומדןה .12

אשר יופקד כאשר  ״אומדן״(,ה של שווי ההתקשרות נשוא המכרז )להלן:במכרז זה נערך אומדן  .א

 הוא סגור במעטפה בתיבת המכרז, טרם המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.

ון מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, המזמין יהיה רשאי לבח .ב

את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן, לנקוט בכל פעולה שהיא המותרת על פי כל 

דין, במצטבר או לחילופין, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או 

 תביעה ו/או דרישה בקשר עם פעולה כאמור.

ההצעה הכספית המשוקללת הנמוכה  בנסיבות בהן התגלה פער משמעותי )כהגדרתו להלן(, בין .ג

לנקוט בכל אחת מהפעולות  ןביותר )מבין ההצעות הכשרות(, לבין האומדן, רשאי המזמי

 הבלעדי והמוחלט: ההמפורטות להלן, במצטבר או לחילופין, הכל על פי שיקול דעת

לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין ההצעה  (1)

ביותר )מבין ההצעות הכשרות(, לרבות עריכת שימוע, ככל הכספית הנמוכה 

 שנדרש.



11 

 

לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער    (2)

 המשמעותי.

   בינה לבין האומדן הוא משמעותי.  שהפערכל הצעה לפסול  (3)

 לבטל את המכרז. (4)

בין הצעה כספית  פער חיובי או שלילי - לצורך סעיף זה משמעותו״ פער משמעותי״ 

נקבע על ידי ועדת המכרזים במסגרת עריכת האומדן  ושיעורלבין האומדן אשר 

 והופקד בתיבת המכרזים, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

 

 משא ומתן .13

וכן  את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים השונים אשר עמדו בתנאי הסף ושומר לעצמ ןהמזמי .א

  .עמדו בניקוד האיכות המזערי

כספיות הצעות ההלאחר ניהול המו"מ, ככל שהמזמין יבחר לנהל מו"מ כאמור, ייערך שלב מתן  .ב

הסופיות, במסגרתו יהיו המציעים רשאים להגיש את הצעות סופיות, במעטפות סגורות, ללא 

. ככל שלא תוגש הצעה נוספת במועד עליו תודיע ועדת מכרזיםזיהוי שמי, לתוך תיבת המכרזים 

 הצעתו הסופית. -ייקבע על ידי המזמין, תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע עד למועד ש

ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד משא ומתן עם צעות הסופיות לאחר הגשת הה .ג

 המציעים.

המזמין יבדוק את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות של המציעים,  .ד

מזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על בחירת ההצעה ולאחר מכן יתן החלטתו; ה

 המטיבה עמו ביותר, או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא.

 לאחר הזכיה .14

הודיע המזמין למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמין על  .א

 ההסכם עימו ועד בכלל.

שינויים/הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע במסמך ג' ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל  .ב

 ספחיו. למכרז, לרבות בנ

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .ג

 את המסמכים למזמין  להמציא יהיה במכרז הזוכה על, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .ד

 :עה על הזכיהימים ממועד מתן ההוד 7-הבאים, תוך לא יאוחר מ

 במועד הידועהמחירים לצרכן  למדד שתהיה צמודה ,₪ 20,000בסך של  ביצוע ערבות .1

  .חודשים 14ולמשך תקופה של  קבלת הודעת הזכיה תקפה מיום ותהא, החוזה על החתימה

את הזוכה במתן שירותי  ושמשיאשר ביטוחי כלי הרכב תעודות ופוליסות העתק צילומי  .2

 .ההסעות
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 ביטוח כנדרש בהסכם בנוסח נספח ג' להסכם.אישור עריכת  .3

לעיל, ו/או הזוכה  (ב)14בסעיף לא נחתם חוזה, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה במועד הנקוב  .ה

 ואישור עריכת ביטוח כנדרש בהסכם בנוסח נספח ג' להסכם. לא צירף ערבות לביצוע חתומה 

חלט את הערבות הבנקאית שצורפה יהא המזמין רשאי ל –במועד הנקוב לעיל וכנדרש בהסכם  .ו

 להצעתו ולבטל את זכייתו של מציע זה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמין על פי כל דין.

 90 במכרז זכו שלא של מציעים ערבויותיהם את ברשותו להחזיק הזכות את המזמין שומר לעצמו .ז

 במכרז כזוכה מציע על זלהכרי ייווצר צורך שבו למקרה וזאת, המכרז הליכי סיום ימים לאחר

 .אחר מציע של זכייתו ביטול עקב

 3ובתוך תקופה של , זמנה טרם תסתיים במכרז הזוכה המזמין לבין שבין החוזית ההתקשרות אם .ח

, וביטולו החוזה הפרת, כגון) שהיא סיבה וזאת מכלחודשים ממועד חתימת המזמין על ההסכם, 

 במציע תחתיו לבחור( חייב לא אך) רשאי מזמין ה יהיה '(,וכדו אחרת סיבה מכל החוזה ביטול

 בתור. הבא

במידה ויחליט המזמין לעשות כן מתחייב הזוכה השני או הזוכה השלישי בהתאמה לחתום על  .ט

 יום ממועד ההודעה על כך. 20חוזה התקשרות תוך 

כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה יחייבו גם את הזוכה השני והשלישי  .י

 תאמה לרבות הפקדת ערבות ביצוע כנדרש וכיו"ב.בה

הנדרשים  מלוא השירותיםמזמין מציע אשר הצעתו תזכה במכרז יישא באחריות כוללת לספק ל .יא

, לרבות מעת לעת, במהלך כל תקופת ההתקשרותבמפרט, במועדים ובזמנים שיקבעו ע"י המזמין 

 ההארכות.

 

 המכרז במסמכי עיון .15

 המכרזים ובמסמכי ועדת בפרוטוקול לעיין שהשתתף במכרז למציע תאפשר המכרזים ועדת .א

 חובת לתקנות( ו) 38 בתקנה לקבוע , בהתאםשקלים 500בסך  תמורת תשלום הזוכה, ההצעה

 .2010 – תש"ע ,המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(

 יםחלק– להלן) עסקיים סודות או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .ב

 ההצעה בטופס במפורש יציין, אחרים  למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו(, סודיים

, משמעי-וחד ברור באופן ההצעה שבטופס החלקים הסודיים את יסמן, הסודיים החלקים מהם

 .פיזית הפרדה ההצעה אלה מכלל חלקים יפריד האפשר ובמידת

אוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יר .ג

 מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז. 

 בהצעה ייחשבו כסודיים גם שאותם חלקים לכך הסכמה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון .ד

 אלה בחלקים זכות העיון על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם

 .האחרים המציעים הצעות של
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מתן זכות עיון למציעים  וההכרעה הסופית בדבר הדעת שיקול ן הסר ספק, מובהר בזאת כילמע .ה

 . המכרזים ועדת של והיקפה הינו

 .זה בסעיף לאמור הסכמתו את בכך מביע במכרז שבחר להשתתף מציע

 

 סמכויות ועדת המכרזים .16

אצל  מכתהמוס המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה בחירת ההצעה בדבר ההחלטה .א

 המזמין.

, להצעה פה-בעל בכתב או הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .ב

 יתרון לו להעניק או את הצעתו לשנות למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד, מקצתה או כולה

 .ההצעה נפרד מן בלתי חלק יהוו ההבהרות. האחרים המציעים על הוגן-בלתי

אישורים  או/ו המלצות או/ו חסר מידע השלמת ממציע לדרוש דעת שיקול יםהמכרז לועדת .ג

 .המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים

או  בהצעה שנפלו פגם או טעות של תיקון על להורות, שירשמו מנימוקים, רשאית המכרזים ועדת .ד

בהתאם   המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם וזאת, על הפגם או הטעות להבליג

 .לשיקול דעתה המותר על פי כל דין

 עולה שלה שמניתוח הצעה או לב-תום חסרת או תכסיסנית ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה .ה

 ברורים, מבוררים כלכליים אדנים על מבוססת שאינה הצעה הפסדית או בהצעה מדובר כי

 .ומוצקים

כרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ועדת המ .ו

 המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

 הצעה משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .ז

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה

ן ת לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של מי מועדת המכרזים רשאי .ח

המציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר יידרש על ידי 

 ועדת המכרזים לצורך כך, לרבות אישור רו"ח, אישורי בנקים ודו"חות כספיים.

המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף  .ט

מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.

דים ע"י בעלי זכות כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצד .י

 חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין. 
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 הצעות מרובות או משותפות .17

המציע יגיש הצעה אחת בלבד. המזמין לא יתחשב בהצעות שונות של אותו מציע אשר הוגשו בשמות 

 ר מציעים ו/או תאגידים., לא תותר הגשת הצעות משותפות למספשונים. כמו כן

 סבירות  בלתי הצעות .18

סוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל שלא רשאי מזמין יהיהה

 שהוצע מהמחיר המזמין או של הפנימי באומדן שנקבע ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר

עבור  וסביר הוגן כמחיר למזמין שנראה מהמחיר או קודמות, בהתקשרויות אחרים ספקים על ידי למזמין

 שהוצע. מהסוג רותיםהשי

 

 מותנית או מסויגת הצעה .19

 מסויגת הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת להתנותה. או הצעתו את לסייג המציע על איסור חל .א

 .מהתנאי או להתעלם מהסייג או מותנית או

 את או את השגותיו להעלות רשאי להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע .ב

 בסעיף לקבוע בהתאם הכל ,וישיבו פנייתו את ישקול והמזמין, ההבהרות הליך גרתבמס הערותיו

 .לעיל 8

 והחוזה המכרז בין היררכיה .20

 את יש לראות. המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה, נספחיו על, זה למכרז המצורף החוזה .א

 .את זה זה המשלים אחד כמסמך( נספחיו על) לו המצורף החוזה ואת המכרז

 .שני הנוסחים בין ליישב מאמץ יעשה החוזה נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של רהמק בכל .ב

 .החוזה נוסח יגבר החוזה, נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות .ג

, בלשון זכר המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים .ד

 .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם

 זכייה הודעת או זכייה ביטול .21

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה לבטל זכות לעצמו את  המזמין שומר .א

 המזמין. ידי על שהוקצב הזמן פרק ההסכם תוך על חתם לא המציע (1

 בהצעתו. לו התחייב הזמנים בלוח לתחילת ביצוע העבודות בהתחייבויותיו עמד לא המציע (2

 , ההצעה, או)כגון מידע ממקבלי שירות אחרים שהתקשרו עמו( המציע על עמיד קיבל המזמין (3

 המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני בידיו היה החלטתו, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר

 בהתקשרות.
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לוחות הזמנים  פי העבודות על לביצוע במועד ערוך יהיה או המציע יוכל סביר אם ספק קיים (4

 שנדרשו.

 או על בהסתמך שנגרם נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראי יהיה לא יובהר כי המזמין .ב

 זכייה שבוטלה. בהקשר להודעת

 ושומר לעצמ המזמיןחודשים ממועד חתימת המזמין על ההסכם,  3בתוך במקרה של ביטול זכייה  .ג

 את הזכות להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המכרז או לקבל כל החלטה

 הבלעדי.  ואחרת עפ"י מסמכי המכרז ועל פי כל דין בהתאם לשיקול דעת

  המכרז ביטול .22

 הזכות את לעצמו המזמין שומר, דין י"עפ המכרז הליך את לבטל רשאי המזמין בו אחר מקרה לכל בנוסף

 : כאשר, המכרז הליך את לבטל

 . המזערי כמפורט במכרז ועומדות בציון האיכות הסף תנאי כל על עונות פחות או הצעות שתי רק .א

 . הזוכה ההצעה בבחירת או, בניהולו, במסמכיו, המכרז בהליך פגם שהתקיים מצאה וועדת מכרזים .ב

 לאחר או/ו ההבהרה שאלות לאור או/ו המכרז מסמכי פרסום לאחר, לוועדת מכרזים התברר .ג

 הושמטוש או, במסמכים המפורטות בדרישות או מהותית במפרט טעות שנפלה, ההצעות פתיחת

 או, שגויים נתונים בוססו על שאלה או, המכרז הליך ממסמכי או מהמפרט מהותיים נתונים

 . חלקיים

 את ביטול, וועדת מכרזים לדעת, המצדיק באופן המזמין, צרכי השתנו או, בנסיבות שינוי חל .ד

 . המכרז

 הגבל המהווה ןבאופ פעלו או, מחירים או הצעות תאמו, חלקם או שהמציעים להניח סביר בסיס יש .ה

 . המכרז מטרות את לסכל כדי בו שיש או כלשהו חוק על עבירה או עסקי

 כל או/ו באוצר הכללי החשב שעורך מרכזי במכרז להשתתף על מנת המכרז תבטל וועדת מכרזים .ו

 .המדינה של מרכזית רשות

 שונות .23

נתונה לשיקול  המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והכרעה זו .א

 דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין

 המזמין רשאי לבוא בדברים עם הספק הזוכה לשינויים, שיפורים או תיקונים בהצעתו. .ב

 ב למכרז זה כמסמך ג'"המצהמזמין ייחשב כמי שהתחייב כלפי הזוכה רק לאחר שחתם על ההסכם  .ג

ה ו/או החלטה אחרת של גוף ו/או על ידי מורשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמיר

 לא יחייבוהו באופן כלשהו. -אדם כלשהו אצל המזמין 

, בלשון זכר המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים .ד

 .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם
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ט המוסמך המשפ לבית נתונה לו המצורף והחוזה זה מכרז לגבי המקומית השיפוט סמכות .ה

 .בירושלים

 

 

 בכבוד רב,

 מכללה אקדמית להנדסה ירושליםעזריאלי                                                                                 
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 אישור המציע

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

צהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור בו וכי אנו ______________, מ

 מסכימים לכל תנאיו.

 :1מורשה חתימה 

 ___.__שם:_____________

 חתימה: _______________.

 _.__תאריך: ____________

____________________._ 

 חתימה

 

 :2מורשה חתימה 

 ______.__שם:__________

 _______________.חתימה: 

 ____.__תאריך: _________

____________________._ 

 חתימה

 

 אישור רו"ח/עו"ד

אני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי ביום ________, הופיע/ו 
 בפני החתום/מים מעלה, המורשים לחתום בשם המציע, וכי הנ"ל חתמו בפניי.

 

מקרה שהמציע הינו תאגיד, אני הח"מ ___________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי ב
המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הצעה זו 

נושא ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי על ___________ -הם____________ נושא ת.ז.______________ו
הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ו/או בהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל 

 המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 ולראיה באתי על החתום,

 _______________________             תאריך:_____________

 עו"ד/רו"ח                                                                                  
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  השירותיםמפרט  -נספח א'

נדרשים לעמוד כלי הרכב אשר ישמשו למתן שירותי הסעת ציבור מפרט זה מגדיר את הפרמטרים בהם 

 המכללה.

 :דרישות סף

 ומעלה.  2010האוטובוסים יהיו משנת יצור 

 

 מ״מ. 2550מ״מ וברוחב עד  12200או תיירותי באורך עד סיור אוטובוס דות: מי

 מ״מ. 1950מ״מ , גובה פנימי מינימאלי  3800גובה כללי מרבי 

תא המטען יהיה גדול ככל האפשר אך לא יפחת מהמוגדר בדרישות החובה לאוטובוסים )דרישות החובה 

״דרישות החובה  טכניים( של משרד התחבורה )להלן: לאוטובוסים )לפי תקנות התעבורה,נהלים ומפרטים

 לאוטובוסים״(.

 הגישה לתא המטען תהיה בעזרת דלת אחת בכל צד של האוטובוס ובעלת פתיחה פנאומטית /חשמלית.

 מ״מ. 12000רדיוס הסיבוב של האוטובוס לא יעלה על 

 ל לפחות.קק״ 28000באוטובוס תותקן מערכת מיזוג אויר טרופית בעלת תפוקה של 

 בין המוגדר במפרט זה ודרישות סתירהבכל מקרה של האוטובוס יעמוד בכל דרישות החובה לאוטובוסים. 

 .החובה לאוטובוסים יגברו הוראות דרישות החובה לאוטובוסים

, תוך עמידה מושבים לפחות בשאר האוטובוסים 52לפחות ו  מושבי נוסעים 59 יהיו עם  ים לפחותאוטובוס 2

  ת החובה לאוטובוסים.בדרישו

 

 :חוץ

 .רצפת תאים  תהיינה תקינות ושלמות 

 תקינות תא מטען יהיה תקין יכלול  דלתות ומנגנוני בטיחות 

 .דלתות תהיינה תקינות  וכוללות  עמידה בדרישות חובה 

 .תקינות שמשות תהיינה תקינות וכוללות חלונות הזזה וידיות פתיחה 

 יםפנסים חיצוניים יהיו תקינ. 

 .מראות חיצוניות תהיינה תקינות וכוללות זרועות 

 .תיקוני מרכב חיצוניים וביצוע תיקוני צבע במידת הצורך 

  )ע"פ דרישת המכללה –התקנת שלט נושא  לוגו  של המכללה בנסיעות )שיינתן ע"י נציג המכללה. 
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 הדבקת מדבקות רישוי 

 

 

 פנים

לטיולים והסעות עפ"י כל דין לרבות מיקרופונים, מערכת הגברה, תיק כלי הרכב יהיה מצויד בכל הציוד הנחוץ 

 עזרה ראשונה וכיו"ב.

תקינות מושבי הנוסעים: לרבות ידיות אחיזה, מסעדי יד, שלד המושב, הדומי רגליים, עידון לאוטובוס, חגורות 

 בטיחות במידה ומותקנות.

 האוטובוס יהיה נקי.

 יםווילונות נוסעים ונהג יהיו תקינ

 סרגלים בבתי מדרגות יהיו תקינים

 פתחי השרות הפנימיים יהיו תקינים ואטומים

 מעקה ומחיצות פנימיים יהיו תקינים.

 מראות פנימיות תהיינה תקינות 

 תעלות מיזוג אויר כולל ג'טים, לחצי עצור יהיו תקינים.

 תאורת פנים כולל כיסויים ופנסי מדרגות יהיו תקינים

 יים.דפנות צד נק

 

 בטיחות

 כלי הרכב יכללו את ציוד הבטחון כדלקמן:

 עזרה ראשונה.

 מטפים.

 פטישי ביטחון.

 פחי אשפה.

 מערכת חימום נוסעים במידה וקיימת.

 מערכת שמע וכריזה.

***למען הסר ספק, יש לבדוק את כל הסעיפים המפורטים במפרט זה ולתקנם במידת הצורך טרם תחילת מתן 

 השרותים.
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 הבהרות להצעת המחיר -1נספח א'

 , בהתאם להבהרות שלהלן:שלהלן 2בנספח א'המציע נדרש למלא הצעת מחיר על גבי טבלאות 

 ה תהווה  ההצעעל כלל רכיבי המפרט. שלהלן,   2על גבי טבלה בנספח א' והמציע מתבקש למלא הצעת .1
הלוך ושוב  ביצוע הסעותבגין  שהמציע מבקש לקבלהסופית הקבועה והמוחלטת סך התמורה  את

 למכרז זה מהמציע בהתאם שיידרשו ההוצאות ו/או הפעולות , לרבות כל)אלא אם צוין אחרת(
ביטוח, רישיונות,  הוצאות חצי שעת המתנה לפני כל נסיעה )לכל כיוון( ובכלל זה, לוולחוזה המצ"ב 

כולל תמורה , עקיף או רישי מס כל אישורים, היתרים, שכר ו/או הפרשות סוציאליות לעובדים וכן
 .מ"בכבישי אגרה, לא כולל מעעבור נסיעה 

  .הצעת המחיר לצורך חישוב גובה יהווה את סך הצעתו של המציע 2א' בטבלהכולל מע"מ הסה"כ  .2
 כי אין באומדן הכמויות המשוער כדי לחייב המזמין בהמנת שירותים בהיקף כלשהו.בזאת מובהר 

עצירות במסלול הדרך ככול שיידרשו ע"י המזמין כול איסופים  :כולליםהם ליעד סופי והמחירים  .3
 נוספים.

כיוו למרות האמור לעיל, המכללה רשאית להודיע לנותן השירותים כי שירותי ההסעה דרושים רק ל .4
התמורה שתוענק לנותן שתמש בכוון אחד של נסיעה, והמכללה תודיע כאמור ותבמידה אחד ו

 .ה. מחר ההסעמחצית מהשירותים תהא 

, רמת בית 26מכללה האקדמית להנדסה ירושלים רחוב יעקב שרייבום עזריאלי : כתובת המוצא .5
 .הכרם

 .דקות בנקודת היעד 30 -דקות בנקודת המוצא ועד 30כולל המתנה עד  המחיר .6

נקודת המוצא שאינה מופיעה ברשימת המסלולים  הנ"ל התעריף שלה יהיה שווה לתעריף של נקודת  .7
 ק"מ. 15ה אליה ברדיוס של המוצא הקרוב

יקבעו בהתאם לפירוט א' למען הסר ספק יובהר כי האזורים הקבועים בטבלאות  -הגדרת יעדים .8
  להזמנה. 3המופיע בנספח 'הגדרת יעדים' המצ"ב כנספח א'

 יש למלא את הצעת המחיר, בש"ח ללא מע"מ, באופן קריא ולהגישה כחלק מההצעה למכרז. .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתב כמויות - 2נספח א'
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  נקודת
 מוצא

  יעד
  ע"פ אזורים

מספר השעות  סוג הרכב
מהגעת הרכב 

)שעה הגעה 
מיועדת או בפועל 

לפי המאוחר( 
 ועד שעת החזרה

 מחיר 
 ליחידה

אומדן 
כמויות ה
 משוערה

 לשנה

 מחיר סה"כ
עבור ההסעה 

הלוך ושוב )אלא 
אם צויין אחרת(, 

 לא כולל מע"מ

 המכללה
  ירושלים

מיות הקפצות פני 
 במרחב ירושלים

-אוטובוס ל
 נוסעים 52

שעות 12עד    10  

  המכללה
 ירושלים

-אוטובוס ל ירושלים וסביבתה
 נוסעים 20

שעות 12עד     5   

  המכללה
 ירושלים

 - מערבי גליל -צפון
 חוף מרחב

 

 בד"כ לחיפה

-אוטובוס ל
 נוסעים 52

שעות 14עד     60   

 המכללה
 ירושלים

 - מערבי גליל -צפון
 חוף רחבמ

 

 בד"כ לחיפה

-מיניבוס ל
  נוסעים 19

שעות 14עד   
 
 

 5  

 המכללה
 ירושלים

 - מערבי גליל -צפון
 חוף מרחב

 

 בד"כ לחיפה

 טרנזיט
 10לעד 

 נוסעים

שעות 14עד    10  

  המכללה
 ירושלים

 תל-מרחבי -מרכז 
 אביב

-מיניבוס ל 
 נוסעים  19

שעות 12עד     2   

  המכללה
 ירושלים

 תל-ימרחב -מרכז 
 אביב

-אוטובוס ל
 נוסעים 59

שעות 12עד     4   

  המכללה
 ירושלים

 תל-מרחבי -מרכז 
 אביב

 4-ל  מכונית
 נוסעים 

שעות 12עד     20   

  המכללה
 ירושלים

-מיניבוס ל  ים המלח
 נוסעים  19

שעות 12עד    1   

-אוטובוס ל ים המלח  המכללה
 נוסעים 59

שעות 12עד    2   

  המכללה
 ירושלים

  אילת
 

לכיוון אחד )מירושלים 
 (או מאילת

-אוטובוס ל
 נוסעים 59

---   2   
 
 

  המכללה
 ירושלים

-באר -מרחבי -דרום
 שבע

-אוטובוס ל
 נוסעים 59

שעות 12עד     2   

שעת 
המתנה 

 נוספת

כל סוגי  לכל היעדים
 הרכבים

  10  

        
 לפני מע"מ סה"כ

  

   מע"מ       

   מסה"כ כולל מע"       

 

 שם המציע: ___________          מספר מזהה: _______________

 תאריך: _____________           חתימה וחותמת המציע:____________
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  הגדרת יעדים – 3'אנספח 

 שונות הייבובתבירושלים וס מרכז דרום צפון

גליל עליון 
ורמת 
 הגולן

צפת, קרית 
שמונה, 
כרמיאל, 

מטולה, ראש 
ה, חצור פינ

הגלילית, 
ישובי רמת 

הגולן, 
קצרין, ורד 

הגליל, אילת 
השחר, 
 חרמון

 
 -מרחבי

 אשקלון

קרית גת,  
אשקלון,אשדוד, 
ק.מלאכי,שדרות, 

 גן יבנה, לכיש

 -מרחבי
 שרון

נתניה, כפר סבא, ראש 
העין, רעננה, בית ליד, 
אלעד, הרצליה, הוד 
השרון, רמת השרון, 

 אבן יהודה

 ירושלים  ירושלים 
ם י

 המלח
עין 
 בוקק

גליל 
 תחתון

טבריה, 
עפולה, בית 
שאן, דגניה, 
מגידו, סובב 
כנרת, נצרת, 

 הר תבור

 -מרחבי
-באר

 שבע

דימונה, ערד,  
באר שבע, 

נתיבות, רהט, 
 עומר, אופקים

-מרחבי
 שפלה

ראשל"צ, רמלה, לוד,  
נתב"ג, מודיעין מכבים 
רעות, שוהם, רחובות, 

 נס ציונה, בית עובד

ירושלים 
 יבותיה וסב

אבו גוש, בית שמש, 
קרית ארבע, מעלה 

אדומים, צור הדסה, 
שדות מיכה, ביתר עלית, 

אדרת, אורה, אפרת, 
גיורא, גבעת -אריאל, בר

זאב, גפן, כפר אדומים, 
לוזית, מבשרת, מטע, 
מעלה אדומים, מעלה 
אפריים, מעלה לבונה, 

שילה, שדות מיכה, 
עופרה, יריחו, 
 נוקדים,תקוע

 אילת אילת

ליל ג
 -מערבי 

 מרחב חוף

חיפה, 
קריות, 

נהריה, עכו, 
 חדרה

    

-מרחבי
תל 
 אביב

רמת גן, חולון,  
גבעתיים, הרצליה, 

אזור, אור יהודה, בני 
אביב -ים, תל-ברק, בת

יפו, גבעת שמואל, 
 קריית אונו
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 הספק תצהיר -נספח ב' 

 

עלי לומר את האמת לאחר שהוזהרתי כי  ,                                ת.ז. / ח.פ  ,                            אני החתום מטה  

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

 אני תושב ישראל. .1

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע, והננו רשאים לחתום כדין על גבי  .2

 הצעתנו, מסמכי המכרז ונספחיהם.

ים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכס .3

 עם נושיו.

עובדי המציע הינם כולם בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה בישראל  .4

 שיהיה בתוקף.

ידי המציע -הריני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשואות החוזה, לא יועסקו על .5

 עובדים זרים. 

 מעותו בחוק עסקאות גופים ציבורייםכמש "בעל זיקה",ו/או  או בעל שליטה בוו/המציע  .6

)אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, 

"(, לא חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "בעל זיקה"( )להלן: " ,1976 –התשל"ו 

, ו/או לפי חוק 1987-הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, השתמ"ז

, ואם 1981-ובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אע

כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -הורשעו ביותר משתי עבירות

 ההרשעה האחרונה.

בפסק דין  ,לא הורשענו ,כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים", בעל זיקהאני ו/או " .7

 בשנתיים שקדמו להגשת הצעה זו.  ות תעבורהבעביר ,חלוט

כמו כן, הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת  .8

ישראל ביחס להעסקת עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי 

 הרחבה וחוקי המס, ולרבות החוקים הבאים: 

  ,1959-תשי"טהחוק שירות התעסוקה; 

 1951-תשי"אהעבודה ומנוחה,  חוק שעות; 

  ,1976-תשל"והחוק דמי מחלה; 

  ,1950-תשי"אהחוק חופשה שנתית; 

  ,1954-תשי"דהחוק עבודת נשים; 

  ,1965-תשכ"והחוק שכר שווה לעובד ולעובדת; 

  ,1953-תשי"גהחוק עבודת הנוער; 
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  ,1953-תשי"גהחוק החניכות; 

  )1951-תשי"אהחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה; 

  ,1958-תשי"חהחוק הגנת השכר; 

 1963-תשכ"גהטורין, יחוק פיצויי פ; 

  ,)1995-תשנ"ההחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב; 

 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז; 

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב. 

 2011-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב . 

 

 אישור

                     כי ביום ________, הופיע בפני  ,מאשרמ.ר. ____________,  ,עו"ד,____אני הח"מ, ________

צפוי  הלומר את האמת וכי יהי וכי עלי וולאחר שהזהרתי אותהמורשה לחתום בשם הספק  ,________ ת.ז.

 ה בפני.עלי םדלעיל וחת והצהיר בפני על נכונות הצהרת - כן הלעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש

 

 __________________                           

 עו"ד
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 תצהיר הספק -נספח ג'

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  ,                                ת.ז. / ח.פ  ,                            אני החתום מטה  

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

 , קצין בטיחות בתעבורה בעל תעודת הסמכה על פי הוראות תקנהוהגשת הצעתבמועד  ,מעסיקמציע ה .א

כשהיא תקפה על שמו של קצין הבטיחות האמור, לפחות עד  ,1961 -)א( לתקנות התעבורה, תשכ״א585

 .האחרון שנקבע להגשת ההצעותלמועד 

 ________________. ת״ז________________;   :מציעהמועסק על ידי ה שם קצין הבטיחות

כתובת: ________________________________________. 

 טלפון:_____________________.

 -בתעבורה על פי תקנות התעבורה, תשכ״א העתק תעודת הסמכה של קצין בטיחות* מצ״ב לתצהירי זה 

קצין הבטיחות בתעבורה המועסק על ידי  , הכוללת את שמו, פרטיו האישיים והסמכתו של1961

התאגיד נכון ליום פרסום המכרז, כשהיא תקפה, לכל הפחות, עד למועד האחרון שנקבע להגשת 

 ההצעות, וכשהיא מאושרת על ידי עו״ד כ״העתק נאמן למקור״.

 , מנהל משרד מקצועי של משרד הסעות.והגשת הצעתמעסיק, במועד מציע ה .ב

________________;   :המועסק על ידי המציעמנהל המשרד המקצועי שם 

 ________________.ת״ז

כתובת: ________________________________________ 

 טלפון:_____________________.

בתעבורה על פי תקנות התעבורה,  מנהל משרד מקצועיהסמכה של  תעודתהעתק * מצ״ב לתצהירי זה 

המועסק על ידי התאגיד  מנהל המשרדהאישיים והסמכתו של , הכוללת את שמו, פרטיו 1961 -תשכ״א

נכון ליום פרסום המכרז, כשהיא תקפה, לכל הפחות, עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, 

 וכשהיא מאושרת על ידי עו״ד כ״העתק נאמן למקור״.
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עד למועד הגשת ת חודשים לפחו 36לקוחות שונים לפחות במשך  3ניסיון רציף ומוכח עם  בעל המציע .ג

 .)לא כולל מע"מ( לכל לקוחלשנה  ₪ 50,000 -מאינו נמוך ובהיקף ש ,הצעתו במתן שירותי הסעות

 עבור כל לקוח בנפרד[פרטים מלאים להלן נתונים לאימות ההצהרה הנ״ל: ]יש למלא 

שם הלקוח ופרטי איש קשר 
 )טלפון ושם(

 תקופת מתן השירותים

)תחילה וסיום מדויקים: יום, 
 ודש ושנה(ח

 השנתי היקף התקשרות

 בש"ח )לא כולל מע"מ(

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 * הערות: 

לקוחות  שלושלהראות, כי מכלול שירותי ההסעות של  יהיהעל המציע כל שהדבר ידרש ע"י המזמינה, כ

 אוטובוס סיור או אוטובוס סיור ותיורו/או  אוטובוס בינעירונימסוג כלי רכב  5מציע לפחות בבעלות ה

רישיון תקף מטעם רשות הרישוי במשרד וחובה וביטוח מקיף  ביטוח הכוללים סידורימפואר, 

התחבורה עבור אותם כלי הרכב, ואשר הפער בין מועד הייצור של כל אחד מכלי הרכב האמורים לבין 

 )חמש( שנים. 7 המועד האחרון להגשת הצעות, אינו עולה על

הטכני מפרט הסעיף 'דרישות סף' שבעומדים בדרישות  ילהאמורים בסעיף ב' לעבנוסף, כלי הרכב 

  .א'כנספח  המצורף

ביטוחי כלי הרכב העתק צילומי רישיונות ובצירוף  ,עיללכאמור  רשימת כלי הרכבעל המציע למלא 

, המעידים על עמידת כל כלי הרכב רישיונות כלי הרכב מטעם רשות הרישוי במשרד התחבורהו

העתקי רשות הרישוי במשרד התחבורה נכון ליום פרסום המכרז.  האמורים בתנאי הרישוי של

 יאושרו על ידי עו״ד כ״העתק נאמן למקור״.ותעודות הביטוח הרישיונות 
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רשימת כלי הרכב וסוגם 

)אוטובוס 

בינעירוני/אוטובוס סיור, 

 שם היצרן והדגם(

)ז( 2כהגדרתם בסעיף 

 להזמנה

שימושו כלי הרכב מצוי ב מס' רישוי שנת ייצור

של התאגיד מכוח חוזה 

ליסינג ]על המציע לצרף 

 את חוזה הליסינג[

    

    

    

    

    

 

לפחות,  (06) נהגים בעלי רישיון נהיגה דרגהחמישה( ) 5 , לפחותהגשת הצעתונכון ליום מעסיק, מציע ה .ד

גים כל אחד מהנההאמור להלן מתקיים בכשהוא תקף על שמם של הנהגים האמורים, כאשר 

  :האמורים

( חודשים רצופים עשרים וארבע) 24 העניק בפועל שירותי הסעות, לכל הפחות בתקופה שלהנהג  .1

  ;הגשת הצעת המציעביום  םשסיומ

מצויד באישור כשירות מטעם קצין בטיחות בתעבורה, כמשמעו בתקנות התעבורה התשכ"א הנהג  .2

1961;  

 נהג לא נפסל בשנתיים האחרונות. השל  ורישיונו .3

העתקי ; וכן העתק צילומי של תעודות הזהות שלהםבצירוף  לעילכאמור  ט רשימת הנהגיםוריפלהלן 

( לפחות, כשהם 06) האמורים המעידים על כך שהנם בעלי רישיון נהיגה דרגה רישיונותיהם של הנהגים

ו על ידי תקפים, לכל הפחות, למועד האחרון להגשת ההצעות. העתקי תעודות הזהות והרישיונות יאושר

 .עו״ד כ״העתק נאמן למקור״
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שם המעסיק/ים 

אצלו/ם עבד הנהג 

 בתקופת הניסיון

תקופת ניסיון 

של הנהג 

 בשנים

תחילת תקופת  מספר רישיון סוג רישיון

ההעסקה אצל 

 מציעה

 שם הנהג ת.ז.

       

       

       

       

       

 

ו/או טלפונים סלולריים עם כל כלי הרכב העומדים למציע מוקד קשר ובקרה המצויד במערכת קשר  .ה

 לרשותו.

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________ 
 חתימת המצהיר

 

הופיע  _____ /  ___ / _____ , מאשר/ת בזאת, כי ביום _______ , מ.ר. ______________ אני הח״מ, עו״ד

 בפני,

  ________________ , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס׳  __________ מר/גב׳ ______________ במשרדי ב

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן והמוכר/ת לי באופן 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

 "דחתימה וחותמת עו
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה –נספח ד' 

 לכבוד

 )ע"ר( אקדמית להנדסה ירושליםעזריאלי מכללה 

 )להלן: "המזמין"(

 א.ג.נ.,

 ________________________הנדון: ערבות מס' 

עפ"י בקשת_____________________ )להלן: "המבקש"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק 

ש"ח  )להלן: "סכום הקרן"(, בקשר להזמנה  10,000כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של 

 .המתן שירותי הסעלהגשת הצעות מחיר ל

ימים מעת קבלת  7לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן, תוך אנו מתחייבים  .1

דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל 

עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים 

 לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

כאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם למרות האמור בכל מקום אחר, הינכם ז .2

לפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים מתוך 

 סכום הערבות שנשלם לכם בגין ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

אחת, תישאר ערבות זו מפעם לפעם לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה מפעם  .3

במלוא תוקפה לגבי יתרת הקרן הבלתי ממומשת בצירוף הפרשי הצמדה כאמור 

 בערבות זו על כל תנאיה. 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים  .4

בזה להמנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים 

 במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.

מסר לנו עד יוכל דרישה מכם חייבת לה 1.12.2015הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .5

 מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

 הא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי.ילא  ןהמזמי .6

 

 בכבוד רב,        

 בנק........................         

 סניף......................        
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 אישור רו"ח –נספח ה' 

 תאריך___________

 לכבוד

 )ע"ר(מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 

 

 ג/א.נ., 

 למתן שירותי הסעות מכרזהנדון: 

 

 

________ _____אני הח"מ, ________________________, רואה החשבון של ______

-ו 2013 ,2012כל אחת מהשנים "המציע"( מאשר בזאת כי המחזור הכספי של המציע ב –)להלן 

  ., לא כולל מע"מ(₪ חמש מאות אלף) ₪ 500,000של לא פחת מסכום  2014

 

 ולראיה באתי על החתום

 

_________________ 

חתימת רו"חחותמת + 
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 הצעת הספק -מסמך ב' 

 פ'/5201/60  מס'פומבי מכרז  תן שירותי הסעות מלהזמנה להציע הצעות 

 לכבוד

 )ע"ר(מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 

 א/ג.נ.,

  מתן שירותי הסעותל -' פ/5201/70מס' פומבי הזמנה להציע הצעות מכרז הנדון: 

מכללה עזריאלי אנו, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה ל .1

למתן  פומביאת הצעתנו המצ"ב במכרז "המזמין"(  –סה ירושלים )להלן אקדמית להנד

 "המכרז"(.)להלן: של נוסעים שירותי הסעות 

 אנו מצהירים בזה: .2

כי קראנו בעיון את נוסח המכרז, לרבות כל נספחיו, הבנו את כל האמור בהם  א.

ואנו מסכימים לאמור בהם ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל התחייבות 

 וטלת עלינו על פי  המסמכים האמורים.המ

 כי קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין הליך המיון  ומסמכיו. ב.

וכי  כי אנו עונים על כל הדרישות ועומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז ג.

קיימים ברשותנו וצורפו להצעתנו על המסמכים אותם על מציע לצרף להצעתו 

 . כמפורט להלן

אך לא חייב, לנהל מו״מ עם המציעים )או כי מוסכם עלינו שהמזמין יהיה רשאי,  . ד

מי מהם( ו/או לקיים התמחרות בין כל המציעים )או בין חלק מהמציעים( לרבות 

יקבע )אם בכלל( הזוכה, והכל  ןבדרך של פנייה לקבלת הצעות סופיות שעל פיה -

 הבלעדי. ועל פי שיקול דעת

שלא לקיים /או בון שזכותו של המציע שלא לנהל מו"מ כאמור וכי לקחנו בחש ה. 

הצעות סופיות כאמור, ובמקרה כזה לא תינתן שלא לקבל התמחרות ו/או 

 .רלמציעים הזדמנות נוספת להציע הצעה טובה יות

מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק כי מוסכם עלינו שאין המזמין  ו. 

ע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ממנה או כל הצעה שהיא. למצי

להזמין כל הזמנה לביצוע לבטל את המכרז ו/או שלא  ובגין החלטתהמזמין מ

 .עבודה לפי המכרז

הזכות לבטל את המכרז בכל עת ו/או הזכות מזמין ל –לגרוע מהאמור לעיל מבלי  ז. 

הצעה  שהי, גם אם נבחרה על ידי ועדת המכרזיםהזמנת עבודה כלשלא לבצע 
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ייב אך ורק תחזאת. את המזמין  וחובה לנמק החלטת וזוכה, ולא תהיה עלי

 , אם ייחתם.ויד-חוזה הסופי שייחתם עלזמנת עבודה שתוצא לפי הה

ועד למועד האחרון להגשת  המזמין רשאי להכניס בכל עתכי מוסכם עלינו ש ח. 

שיחתמו על רק המסמכים הסופיים, כפי וכי , שינויים במסמכי ההזמנה הצעות

 יחייבו את המזמין. ,שייבחר ספקידי המזמין ועל ידי ה

אנו מבקשים כי מסמכים :__________________ , _________________,  . ט

לא יועברו לעיון המציעים האחרים וזאת מהנימוקים המפורטים להלן )ניתן 

 לצרף להצעה מסמך מנומק ומפורט ביחס לסעיף ט. זה(:

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

על אף האמור לעיל, ידוע לנו ומוסכם עלינו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון  י. 

י ההצעה הזוכה, נתון לועדת המכרזים של במסמכי המכרז לרבות במסמכ

המזמין. בכל מקרה ידוע לנו ומוסכם עלינו כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו 

חסויים ואנו מתחייבים בזאת שלא נבוא  בכל דרישה ו/או טענה לועדת המכרזים 

, ככל שהיא תהא בהצעתנו הכספיתלמציעים אחרים בכל הקשור למתן זכות עיון 

 .כהההצעה הזו

עמוד במועדים ובתדירות הנסיעות שיידרשו מאיתנו כי אנו יכולים ומסוגלים ל יא. 

 על ידי המזמין ו/או מי מטעמו של המזמין. 

כי אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידינו, לא תקנה לנו זכות לשינוי  ב.י

ו/או כלשהו במחיר ו/או בלוחות הזמנים, ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או טענות 

 דרישות כלפי המזמין עקב כך. 

אותם נדרש לצרף בהתאם למסמכי המכרז  אנו מצרפים בזה להצעתנו את המסמכים  .3

 בכלל ולסעיף 'המסמכים אותם יש לצרף להצעה' בפרט.

 אנו מתחייבים בזה כי:  .4

נמלא אחר כל תנאי ההסכם על נספחיו, לרבות הפקדת הערבות הבנקאית לביצוע  .א

 ההסכם.מ, כמתחייב וההסכם הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז וקיום הביטוחים

מבלי לגרוע מאחריותנו לפי כל סעיף אחר של ההסכם ו/או מסעיף פיצויים מוסכמים  .ב

לשלם אנו מתחייבים  שבהסכם, ומבלי לגרוע בכל סעד אחר לו זכאית המכללה

הוכחת למזמין פיצויים מוסכמים וקבועים מראש כמובהר להלן מבלי שיהיה צורך ב

 נזק:

במקרה שלא נבצע נסיעה כלשהי שהוזמנה במועד שנקבע לה על ידי המזמין  .1

 ;ש"ח 500ו/או על ידי מי מטעמו, נשלם למכללה סך של 
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במקרה של איחור ו/או עיכוב במועד מתן השירותים, נשלם למכללה סך של  .2

עבור כל שעת איחור )וחלקה יחסי מסכום זה עבור חלק יחסי של ש"ח   250

 . שעה

אנו מסכימים לכך שהסמכות המקומית הבלעדית, לדון בכל תביעה שתוגש על ידי מי  .5

 מהצדדים, בכל עניין הקשור בהזמנה זו, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.

 אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים. .6

תנו לביצוע שירותי ההסעות נשוא ההזמנה בהתאם לתנאי הננו מתכבדים להגיש הצע .7

 ההזמנה והסכם ההתקשרות בסכומים המופיעים להלן.

ימים לאחר המועד  90הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיום הגשתה ועד  .8

 האחרון להגשת ההצעות.

 

 חתימת המציע:_____________     תאריך:_____________

 

 אישור חתימה

 הח"מ, עו"ד/רו"ח___________ משמש כיועץ משפטי/ רואה חשבון של_________ )להלן: אני

ואני מאשר בזאת את חתימת המציע על גבי הצעה זו, שנעשתה באמצעות מורשי  המציע"(,"

__________נושא/ת  -החתימה שלו____________נושא/ת תעודת זהות מספר_________ ו

ורשי החתימה חתמו עליה בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות תעודת זהות מספר ________וכי מ

 תוקף שקיבל כדין, וכי חתימתם מחייבת את המציע.-של המציע, לפי החלטת בת

 ולראיה באתי על החתום,

_______________________ 

 עו"ד/רו"ח
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  מכללה אקדמית להנדסהמכללה אקדמית להנדסהעזריאלי עזריאלי 

    )ע"ר()ע"ר(  ירושליםירושלים

 

 

 

 חוזה -מסמך ג' 

מכללה אקדמית עזריאלי הסעות במתן שירותי ל

 להנדסה ירושלים

 

 /פ'06/2015מס' פומבי מכרז 
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 חוזה למתן שירותי הסעות - מסמך ג'

 2015 שנת ______________ לחודשאשר נערך ונחתם בירושלים ביום 

 

 אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(מכללה עזריאלי  : בין

 ,26רחוב יעקב שרייבום   

   רמת בית הכרם, ירושלים

 ("המכללה" או "המזמין" -)להלן   

 מצד אחד         

 ____________________________________ : לבין

 מרח' _______________, ________________   

 ("החברה" או "הספק" -)להלן 

 מצד שני         

 

מתן שירותי הסעות להזמנה להצעת הצעות ה אל המכללה במסגרת תפנהחברה ו הואיל

 "(;ההזמנה: ")להלן

בחרה , נמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, החברה מיום _______של ה הוהצעת והואיל 

 ;על ידי המכללה

והחברה מצהירה כי הצעתה הוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמה ולחייבה  והואיל

בהתאם למסמכי היסוד שלה ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבלה החברה כדין 

 חתימת הנ"ל מחייבת אותה לכל דבר ועניין; ואשר אושרה כדין וכי

כנספח  ףבמפרט שצור ורטשירותי ההסעות כמפמכללה את נת ליתן למעונייחברה וה והואיל

המיומנות, הידע הניסיון,  הבידי כי תומתחייב הומצהירא' למסמכי ההזמנה 

, כלי הרכב, ההיתרים האדם חכוהמקצועי, היכולת הארגונית והפיננסית, 

 מתן השירותים;הנדרשים לצורך ות והרישיונ

והחברה מצהירה כי קראה בעיון את מסמכי ההזמנה, לרבות כל נספחיהם והמפרט  והואיל

הטכני וכי הבינה את כל האמור בהם והיא מוכנה ליתן את השירותים האמורים על 

פי תנאי חוזה זה, אשר אותם קראה והבינה היטב במועדים ובהתאם ללוחות 

 ים להלן;הזמנים המפורט

בביצוע ובקבלת  כללההמ נתיימעונוהצעתה של החברה,  חברה לעילת הוולאור הצהר והואיל

 ;חברההשירותים מאת ה
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 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן  .1.2

 ספו למען הנוחות בלבד.הו

 בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא: .1.3

 

, באמצעות כלי הרכב )כהגדרתם נוסעים שירותי הסעות -"   השירותים"

עבור  ,ובחזרהלנקודת היעד להלן(, מנקודת המוצא 

כפי שיתבקשו מעת לעת על ידי נציג המכללה, המכללה 

 א'נספח כ" המצ"ב השירותים במפרטו"בהזמנה כמפורט 

 4כנספח א'ובמסמך הגדרת היעדים המצ"ב  זה להסכם

 .להסכם זה

 םהאוטובוסים )כהגדרתם להלן( ו/או כל כלי רכב באמצעות  -"כלי הרכב" 

להעניק את השירותים על פי חוזה מזמין לחברה אפשר הי

זה, ובלבד שכלי הרכב האמורים יעמדו, במהלך כל תקופת 

כל דרישות המפרט, ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, ב

 ף כנספח א' להזמנה. המצור

כהגדרתם  אוטובוס בינעירוני ו/או אוטובוס תיירותי "אוטובוס"

 51, המיועד להסעת 1961 -בתקנות התעבורה, תשכ״א 

נוסעים או יותר )בנוסף לנהג(, והעומד, במהלך כל תקופת 

ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, בכל יתר דרישות 

 .המפרט

/או מי שיקבע על ידי המכללה כנציגה וענבל אליה גב' - ללה""נציג המכ

והמוסמך לפעול מטעמה, מזמן לזמן, בהודעה בכתב שתינתן 

 למבצע.

 לרבות נציג של הספק ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו  -"החברה" 

 מוסמכים.ה   הספק""  ו/או

 ן הצדדים.מן החוזה בי ההצעה יהוו חלקההזמנה ולמען הסר ספק, מסמכי     )א(  .1.4

על כל נספחיהם יראו כמשלימים ובאים להוסיף  החוזההוראות המכרז ו)ב(      

כן מובהר כי בכל מקרה של כמו על זכויות המכללה ובכל מקרה לא לגרוע מהן. 
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סתירה בין הוראות שבמסמכי החוזה והמכרז תגבר ההוראה המיטיבה עם 

 המכללה לפי שיקול דעתה והחלטתה של המכללה.

 תיםהשירו .2

את  בצעוהספק מקבל על עצמו ומתחייב בזה ל ספק,המכללה מוסרת בזה ל .2.1

 .על נספחיו הסכם זהבכמפורט כהגדרתם לעיל והשירותים 

במקצועיות, בזהירות, בטיחות, הספק מתחייב לספק את השירותים במיומנות,  .2.2

על ידי המכללה, והכל לשביעות רצונה מועדים הנדרשים ביעילות, בחריצות וב

  של המכללה. המלאה

ולא  ונהגיהספק יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ובאמצעות  .2.3

 . באמצעות קבלני משנה

מועדי למכללה שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות את דרישותיה לגבי  .2.4

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המכללה תהיה  להיקף השירותים הנדרשים, הכו

מיוחדות או תוספות או הקטנות או צמצום יעות נסאו ו/רשאית להכניס שינויים 

או ביטול השירותים, ועל הספק לבצע זאת מיד עם קבלת הוראה בכתב מנציג 

 כללה.המ

 הוראות המכללה לספק יינתנו בכתב ויחייבו את המכללה ואת הספק. .2.5

פקח על הספק ו/או על מובהר בזאת, כי נציג המכללה יהיה רשאי, בין השאר, ל .2.6

ל מי מטעמו, לרבות ביחס לבדיקת הרשעות פליליות של הספק ו/או נהגיו ו/או ע

תת לספק הוראות, נהגיו /ואו מי מטעמו ו/או לאכיפת תקנות התעבורה, ל

 הנחיות הסכמות ואישורים מטעם המכללה.

 ההתקשרותתקופת  .3

, ועד זה חוזההמכללה על חודשים, החל מיום חתימת  12 -ל תקופת ההתקשרות  3.1

 ״תקופת ההתקשרות״(. )להלן:__ ______ ליום

בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת המכללה   3.2

או כל חלק לשתי תקופות תקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת, התקשרות ה

 30 בהודעה מוקדמת בכתב של ,״(ת ההארכהותקופ״ :להלן) של תקופה זו

מובהר  .סך הכל לעוד שנתיים נוספות.וב ,ימים טרם תום תקופת התקשרות

בזאת, כי ההוראות המפורטות בחוזה זה, יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי 

 ת ההארכה.ותקופ

ימים לפני מועד  14 -עד ולא יאוחר מ במקרה שתוארך תקופת ההתקשרות, ו 3.3

למשך תקופת ההארכה את הערבות ספק תחילת תקופת ההארכה, יאריך ה
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ימים  14-עד לא יאוחר מ, תוך מכללהלהלן, וכן ימציא ל 10.2עיף כמפורט בס

 צילום ממסמכי הביטוח הנדרשים על פי מסמכי המכרז וההסכםכאמור לעיל, 

להלן, וזאת גם לגבי תקופת ההארכה. לא מסר  9בהתאם להוראות סעיף  תקפים

כאמור  הנדרשים הביטוח צילום מסמכיאת הערבות ו/או את  מכללהל ספקה

 יל, במלואם ובמועדם, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של חוזה זה.לע

 מכללהמוסכם כי למרות האמור לעיל, רשאית המבלי לפגוע באמור לעיל,   3.4

לפני תום תקופת החוזה ו/או לפני תום תקופת זה של חוזה  להפסיק את תוקפו

ה ההארכה, לפי העניין, ולבטלו בכל עת מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעת

יום מראש, וזאת  30 ספק הבלעדי, באמצעות הודעה מוקדמת, בכתב, שתימסר ל

לבטל או להפסיק את ההתקשרות עפ"י מכללה מבלי לגרוע מזכותה של ה

  .זהחוזה  הוראות

 התמורה .4

בגין ביצוע כלל התחייבויות הספק על פי חוזה זה וכן על פי מסמכי ההזמנה,  .4.1

שירותים שסופקו על ידו ה ורעבתמורה שולם לספק תההצעה ונספחיהם 

 אותם נקב הסופיים והקבועים תעריפי השירותים ל בהתאם ,חודש בפועל, מדי

וזאת עפ״י חשבונות  עבור אותם שירותיםהזוכה המציע  תהצעל 2כנספח א'

ובלבד בכפוף לשאר הוראות המפורטות בחוזה מכללה לאישור ה ספקשיגיש ה

 .״התמורה״( )להלן: המזמינהשההסעות הוזמנו מראש ובכתב ע"י נציג 

תשומה ו/או וכוללת כל מראש  תומוסכמ הקבוע ההינהתמורה הנקובה לעיל  .4.2

עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע 

לבצע במסגרת ו/או לצורך מתן  ספקהשירותים וכן כל פעולה אותה יידרש ה

בשל ומבלי לגרוע, של כל גורם או סיבה, לרבות בעתיד ב השתנתולא  השירותים,

מלאכות הדלקים, שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ שינויים במחירי 

אחריות לנזקים,  ,ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים

, רישוי, רישיונות, התאמת כלי הרכב למתן השירותים לעיל, הכשרת יםביטוח

גים, תיקון תקלות וליקויים בכלי הרכב, החלפת כלי הרכב ו/או והעסקת נה

הנהגים, אחזקת ותפעול כלי הרכב, וכן ביצוען של כל יתר ההוראות המפורטות 

  .בחוזה ובנספחיו, במלואן ובמועדן

או בהעברה בנקאית המחאה את התמורה בספק תהא רשאית לשלם למכללה ה .4.3

ת. היה ותבחר לשלם בהעברה לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי מעת לע

את פרטי חשבונו לצורך נציג המכללה להמציא ל ספקמתחייב ה ,בנקאית

את פרטי חשבונו לצורך העברת התשלום כאמור,  ספקהתשלום, היה ולא מסר ה

את התמורה שתגיע מכללה כי ידוע לו שבמקרה זה לא תשלם לו הספק מצהיר ה

כי במקרה כזה התשלום יבוצע לידיו לו עד אשר ימציא את פרטי חשבונו כאמור ו
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ל הפרטים האמורים, וזאת ע״י תשלום קרן התמורה כאך ורק לאחר קבלת 

 בלבד, ללא כל הצמדה בגין העיכוב בתשלום.

המצאת חשבונית מס כדין מועד מימים  60שוטף +  התמורה תשלום בתנאי .4.4

 למכללה. 

ללה תנכה במקור למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי, והמכ .4.5

מכל תשלום למבצע, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור 

 על פי כל דין, אלא אם ימציא הספק אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס.

שום תשלום  לספקזה, לא ישולם על ידי המכללה  4פרט לאמור במפורש בסעיף  .4.6

לך מתן השירותים ולא לאחר נוסף, החזר הוצאות או השתתפות כלשהי, לא במה

פקיעת הקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם או עם 

 הסכם זה ו/או כל הנובע מהם, לא למבצע ולא לכל אדם או גוף אחר.

  ספקהצהרות והתחייבויות ה .5

 מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:ספק ה

על פי צרכיה של את השירותים,  מכללה יישא באחריות כוללת לספק לכי  5.1

במלואם ובמועדם, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או  , מעת לעת,מכללהה

בכל כמות של כלי רכב אותה ) תקופת ההארכה, וזאת בכל אחד מימות השבוע

נציג המכללה והכול כפי שיורה  יידרש להעמיד לצורך ובמסגרת מתן השירותים,

 .ו/או מי מטעמה

ו תקופת ההארכה יבצע את השירותים י במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/אכ 5.2

המרבית תוך הקפדה יתירה על לוחות הזמנים ו/או כל הוראה ו/או  ביעילות

, ובכלל האמור ידאג להסעת יםם מתן השירותעבקשר מכללה דרישה אחרת של ה

נציג הנוסעים ללא עיכובים, מבלי לסטות מציר הנסיעה כפי שנקבע על ידי 

ובכפוף  , בזהירות המירבית,במהירות האפשרית , הכולמי מטעמהו/או המכללה 

 להוראות חוזה זה ולשאר הוראות הדין.

במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, לא יסיע ו/או יוביל ביחד כי  5.3

נציג  אלא אם נדרש לעשות כן על ידיאחרים  , נוסעיםמכללההנוסעים מטעם ה עם

 המכללה ו/או מי מטעמה. 

 ת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, יעמוד בכל דרישות הדיןכי במהלך כל תקופ 5.4

בקשר עם מתן השירותים, לרבות ומבלי לגרוע, הוראות כל חוק ו/או תקן ו/או 

כלל ו/או דרישה מכל מין וסוג שהם בקשר ישיר ו/או עקיף עם מתן השירותים, 

לי ומב בין היתר, כפי שיקבעו על ידי משרד התחבורה וכפי שיתעדכנו מעת לעת

 .לגרוע מהוראות הסכם זה
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תקף רישיון  במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, יהיה בעלכי  5.5

והוראות הבטיחות של משרד החינוך;  עפ"י תקנות משרד התחבורהלהסיע בשכר 

רישיון  במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, יהיה בעלכי וכן 

לצו הפיקוח על  2באוטובוסים, על פי סעיף להפעלת משרד להסעות מיוחדות תקף 

-מצרכים ושירותים )הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת רכב(, התשמ״א

1985. 

במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, יעסיק קצין בטיחות כי  5.6

תעודת הסמכה תקפה על שמו של קצין הבטיחות האמור, בהתאם  בתעבורה בעל

קצין  ספק. העסיק ה1961 -לתקנות התעבורה, תשכ״א )א(585להוראות תקנה 

בטיחות אחר מזה המוזכר בהצעתו למכרז, ו/או החליף במהלך תקופת 

את תעודת  מכללהההתקשרות ו/או תקופת ההארכה את קצין הבטיחות ימציא ל

 2ההסמכה של קצין הבטיחות החלופי, בהתאמה, עם חתימת החוזה ו/או תוך 

 . י הענייןימים ממועד החלפתו, לפ

נציג מטעמו,  ספקבמהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה יעסיק ה 5.7

על  ״(.ספקהמטעם מפקח ה״ אשר יפקח בפועל על ביצוע השירותים )להלן:

ימות השנה  , בכללהיות זמין, במהלך מתן השירותים ספקהמטעם מפקח ה

שעות(,  24))לרבות שבת, חג ערבי/מוצאי שבת וחג( ובמשך כל שעות היממה 

יצור קשר עם להמכללה בטלפון, כולל בטלפון סלולארי, וזאת באופן שבו תוכל 

כל אירוע ו/או תקלה אשר יגרמו לדווח לו על , לרבות ומבלי לגרוע, הספק בכל עת

במסגרת ו/או במהלך ו/או בקשר עם מתן השירותים ואשר ידרשו את טיפולו. מס׳ 

, בהתאמה, הינם: ספקהמטעם מפקח ה הטלפון והטלפון הסלולארי של

_______________________ 

סוף , במי מטעמהו/או נציג המכללה יצור קשר טלפוני עם  ספקהמטעם מפקח ה 5.8

בפקס  ספקשבועית. התוכנית תועבר לנציג ה ותלשם קבלת תוכנית הסעכל שבוע 

 או במסירה ביד ותאושר על ידו בחתימתו.

לשנות את זמני ההסעות  הו/או מי מטעמנציג המכללה יובהר ויודגש כי בסמכות  5.9

, וכן לשנות, להוסיף, ו/או וימי שעות הפעילות מעת לעת עפ״י שיקול דעתו הבלעדי

מתחייב כי יבצע  ספקוכי הלצמצמם ו/או לבטל נסיעות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

 . ובכתב כפי שימסרו לו מעת לעתנציג המכללה את השירותים עפ״י הוראות 

בה היה מעורב על כל תאונה ו/או כל פגיעת גוף מכללה מיידית לנציג הכי יודיע  5.10

 .לפי הסכם זה במסגרת מתן השירותיםהספק 

הוא ו/או כל מי מטעמו הפועלים במסגרת מתן השירותים, הנם בעלי כל כי  5.11

האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לפי כל דין לשם מתן השירותים ו/או 

 . בקשר עמם
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עובדיו, אשר יועסקו במסגרת מתן השירותים, יפעלו בהתאם יב כי הספק מתחי 5.12

לכל הוראות החוק ותקנותיו העוסקות בבטיחות בעבודה ובכלל זה תקנות ארגון 

הפקוח על העבודה, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( וכל תקנות הבטיחות 

ל מתחייב לבצע מעקב ופקוח ע ספקבעבודה הרלוונטיות למתן השירותים. ה

 .עובדיו שאכן הם נוהגים עפ״י הוראות כל דין החל עליהם בנושאים אלה

באחריות הבלעדית לקיים, על חשבונו, בעצמו ו/או  ספקבנוסף לאמור, יישא ה 5.13

במהלך כל  מי מטעמו באמצעות כל מי מטעמו, וכן יטמיע אצל עובדיו ו/או אצל 

 .גהות בעבודהתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה את הוראות הבטיחות ו

בכל רגע נתון, מהלך כל תקופת החוזה ו/או תקופת ההארכה, ספק מתחייב כי ה 5.14

לחוזה זה(,  1.3 כלי רכב מסוג אוטובוס )כהגדרתו בסעיף 5יהיו בבעלותו, לפחות 

, והמקיימים כנדרש ובכל עת, אחר מלוא המיועדים לצורך מתן השירותים

לעניין סעיף זה: גם כלי  - תו״״בבעלו .השירותים הדרישות המפורטות במפרט

מכוח חוזה ליסינג  ספקהרכב אשר המצויים בהחזקתו ובשימושו הבלעדי של ה

 )תפעולי או מימוני( עליו הוא חתום עם חברת ליסינג.

במהלך כל תקופת החוזה ו/או תקופות ההארכה, יעמדו כלי ספק מתחייב כי ה 5.15

ת התקינה ו/או הבטיחות הרכב בכל דרישות הדין, לרבות ומבלי לגרוע, דרישו

 .שקבעה לשם כך רשות הרישוי במשרד התחבורה עבור אותם כלי הרכב

יישא, על חשבונו, באחריות לכך שבמהלך כל תקופת החוזה ו/או תקופות ספק ה 5.16

ההארכה יהיו כל כלי הרכב תקינים ומתאימים למתן השירותים, לרבות ומבלי 

בכל עת, בהתאם לכל ומסודרים נקיים לגרוע, מצוידים, ערוכים ומתוחזקים, 

 ההוראות המפורטות לשם כך במפרט הטכני ובמפרט הרענון .

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על כל כלי הרכב שיפעלו במסגרת מתן השירות להיות  5.17

ספק בקשר אלחוטי מצוידים במכשיר קשר תקין הקשור עם המשרד הראשי של ה

 .ו/או טלפון סלולארי נייד

יישא, על חשבונו, באחריות המלאה לתקן  ספקר בזאת, כי הלמען הסר ספק מובה 5.18

ו/או לתחזק, באופן שוטף ובמהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה, 

כל פגם ו/או נזק ו/או ליקוי, מכל מין וסוג שהוא ואשר נגרמו מכל סיבה שהיא, 

ע בתוך כלי לרבות ומבלי לגרוע, פגיעות ו/או מעיכות ו/או שריטות ו/או ליקויי צב

שם כך נציג המכללה ו/או מי מטעמה להרכב ומחוצה להם, תוך התקופה שיקצוב 

, והכול על מנת להעמיד את כלי הרכב במצב הדרוש על פי הםובהתאם להוראותי

 חוזה זה ונספחיו לצורך מתן השירותים.
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 לכל  יישא, על חשבונו, באחריות המלאה ספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה 5.19

ו/או עונש שיוטלו עליו ו/או על מי מעובדיו ו/או על ידי מי מטעמו,  קנסו/או  דו"ח

 במסגרת מתן השירותים למכללה לפי הסכם זה. 

התגלה במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה נזק ו/או פגם ו/או  5.20

 תקלה ו/או ליקוי כלשהו בכלי הרכב או בכל חלק מהם, בכל מקום שהוא )להלן:

פק באמצעות קריאה סעל כך לתהא רשאית להודיע המכללה  (,״תקלה״

, במהירות האפשרית, ולא המכללה יעמיד לרשותוהספק , נציג הספקטלפונית ל

לראשונה הדיווח  נציג הספקלאחר המועד בו התקבל אצל ( 1)  אחת היאוחר משע

 .האמור, כלי רכב חילופי, מאותו הסוג

 7-עד לא יאוחר מ, ספק למכללהימציא המבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל,  5.21

נציג המכללה , לאישורם בכתב של מכללהחתימת חוזה זה על ידי הימים ממועד 

, את רשימת כלי הרכב, בהם הוא מתעתד לבצע שימוש לצורך ו/או מי מטעמה

מתן השירותים, ואשר עמדו בהצלחה בהליך התאמת כלי הרכב למתן השירותים, 

המשמשים את הספק במתן שירותי  שוי של כלי הרכבלרבות פירוט מספרי הרי

שנת הייצור של כלי הרכב, העתקי תעודות הביטוח ופוליסות הביטוח  ,ההסעה

 מכללההמקיף של כלי הרכב, וזאת מבלי שיהיה באישור האמור להטיל על ה

 . ולפי כל דין על פי החוזה ספקאחריות כלשהי או לגרוע מאחריות ה

א להפעיל לצורך מתן השירותים כל כלי רכב, שלא אושר מתחייב בזאת, שלספק ה 5.22

, ובכלל האמור רכב שאינו עומד בכל דרישות נציג המכללהמראש ובכתב על ידי 

המפרט. נתגלה צורך להפעיל כלי רכב אחרים ו/או נוספים על אלו שאושרו לפי 

לשם כך,  ספקלעיל, בין היתר בשל תקלה משביתה, יקבל ה 5.21סעיף משנה 

נציג יפעיל את כלי הרכב האחרים ו/או הנוספים את אישורו בכתב של  בטרם

 . המכללה

ל הנהגים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים יהיו, במשך ספק מתחייב כי כה 5.23

 כל תקופת החוזה ו/או תקופת ההארכה, בעלי רישיונות נהיגה מתאימים ותקפים,

 למתן השירותים. וכן בעלי ידע, תודעת שירות ומיומנות המתאימים ,

כל רגע נתון, מהלך כל תקופת החוזה ו/או תקופות ההארכה, הספק מתחייב כי ב 5.24

( נהגים בעלי רישיון נהיגה דרגה חמישה) 5יעסיק לצורך מתן השירותים, לפחות 

כאשר האמור להלן לפחות, כשהוא תקף על שמם של הנהגים האמורים,  06

 :כל אחד מהנהגים האמוריםמתקיים ב

עשרים ) 24 עניק בפועל שירותי הסעות, לכל הפחות בתקופה שלההנהג  .א

  הגשת הצעת המציע;ביום  ם( חודשים רצופים שסיומוארבע

מצויד באישור כשירות מטעם קצין בטיחות בתעבורה, כמשמעו הנהג  .ב

  ;1961בתקנות התעבורה התשכ"א 
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 נהג לא נפסל בשנתיים האחרונות. השל  ורישיונו .ג

 

נו, באחריות לכך שכל הנהגים שיועסקו על ידו לצורך מתן יישא, על חשבו ספקה 5.25

השירותים, יקפידו, במהלך כל תקופת החוזה ו/או תקופות ההארכה, על כל 

. כל דין אחר בקשר עם מתן השירותיםהוראות הבטיחות ו/או דיני התעבורה ו/או 

ל ו/או כ ספקלמען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף זה מובהר בזאת, כי ה

מי מטעמו יישאו באחריות לכך שכל אחד מהנהגים לא יעבוד במהלך מכסת שעות 

 רצופות החורגת מזו המותרת על פי כל דין.

יישא, על חשבונו, באחריות לכך שכל הנהגים שיועסקו על ידו לצורך מתן  ספקה 5.26

כללי התעבורה, השירותים, יעברו הכשרה מתאימה בין היתר בקשר עם 

נוהלי העבודה, מנהלה, ניקיון, טיפולים שוטפים, בטיחות, התייצבות הנהגים, 

שימוש בציוד הנחוץ לטיולים והסעות אשר ימצא בכלי רכב בהתאם למכרז 

נציג המכללה וכל כל הוראה אחרת ו/או נוספת אשר תידרש על ידי  ולהסכם זה,

 מעת לעת.ו/או מי מטעמו 

די, על אחריותו הבלעדית יחליף באופן מיי ספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה 5.27

, מר שירן נציג המכללהועל חשבונו, כל נהג אשר לפי שיקול דעתם הבלעדי של 

על כל תת זה  5אינו עומד בדרישות סעיף של המכללה ו/או מי מטעמה לוזון, 

למתן השירותים על פי החוזה ומבלי  ספק, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הסעיפיו

 עה בקשר לכך.כל טענה ו/או תבי ספקשתהיה ל

עפ"י כל דין לרבות  כלי הרכב יהיה מצויד בכל הציוד הנחוץ לטיולים והסעות 5.28

 .יו"במיקרופונים, מערכת הגברה, תיק עזרה ראשונה וכ

 זה, תהווה הפרה יסודית של החוזה.  5הפרת תנאי מתנאי סעיף 

 העדר יחסי עבודה  .6

/או אשר יועסקו על ידו וספק סכם בזה בין הצדדים, כי העובדים המועסקים ע״י המו

החוזה או תקופות ההארכה הם עובדיו בלבד ויהיו כאלה ואינם עובדי  במהלך תקופת

ספק כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם,  איננו הצהיר כיספק וכי המכללה ה

 , לפיכך:1996 -התשנ״ו

וזה ואין משמש כקבלן עצמאי בביצוע התחייבויותיו עפ״י הח ספקמוסכם, כי ה  6.1

, אלא אמצעי מכללה ו/או למי מטעמהלראות כל זכות שניתנה עפ״י החוזה ל

ולכל עובד המועסק  ספקלהבטיח ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה ל

לכל מכללה והוא לא יהיה זכאי מהמכללה על ידו כל זכויות של עובד ה

החוזה, מכל  תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום

 סיבה שהיא.
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בגין כל דרישה באופן מיידי  המכללה אתו/או לשפות לפצות  ,מתחייב בזה הספק  6.2

בקשר עם  הספקעל ידי מי מעובדיו של  המכללהו/או תביעה שתוגש נגד 

הודיעה  ובלבד שהמכללה עבודתובגין  יועובדמי מתשלומים כלשהם המגיעים ל

/או דרישה כאמור ונתנה לספק הזדמנות לספק מבעוד מועד על כל תביעה ו

 סבירה להתגונן מפניה, בשמו ו/או בשם המכללה.

, ובניגוד לכוונת הצדדים לפי הסכם זה מוסכם בזה כי אם, מכל סיבה שהיא  6.3

 , לרבות גורם שיפוטי ו/או מנהלי, בכל ערכאה שהיא,ידי גורם מוסמך-ייקבע על

-התקיימו או מתקיימים יחסי עובדק של הספכי בין המזמין לבין מי מעובדיו 

בחבות כלשהי הנובעת מן הטענה בדבר קיומם  המכללהחוייב תמעביד ו/או באם 

, מייד עם דרישה, על כל המכללהאת  הספקשל יחסי עובד ומעביד כאמור ישפה 

או לעובדיו והנובע כאמור מקביעה בדבר קיומם  לספקחוייב בתשלומו תסכום ש

 .לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מעביד-של יחסי עובד

מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה ו/או תקופות ההארכה לגבי העובדים  ספקה  6.4

שיועסקו על ידו לפי החוזה, אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד 

 וזכויות עובדים, לרבות חוק שכר מינימום.

ביעה של רשויות מוסמכות כל טענה ו/או תמכללה ליהיה אחראי כלפי הספק ה  6.5

 בכל הנוגע להוראות כל דין בקשר לביצוע מתן השירותים עפ״י החוזה.

 הפרתו של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה.  6.6

 ושיפוי אחריות  .7

הספק יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר  .7.1

י מטעמה ו/או לעובדי הספק ו/או לכל צד שייגרם למכללה  ו/או לרכושה ו/או למ

ג' שהוא כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הספק ו/או מי מטעמו, הנובע בין 

במישרין ובין בעקיפין ממתן השירותים לפי הסכם זה או בקשר אליהם ובין אם 

בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדים ו/או שלוחיו ו/או כל  ,לאחר מכן

וכן ע"י כל אדם או גוף ו/או לפיקוחו  וו/או ע"י כל מי שנתון למרות והנתון למרות

  או מטעמו. ספק ו/או לטובתו ו/הפועל עבור ה

מו למכללה שיגרו/או הוצאה בגין כל נזק ו/או אובדן כללה יפצה את המ הספק .7.2

אלץ לשלם כללה תכתוצאה מכל מעשה או מחדל כאמור ובכל מקרה שהמ

כאמור, ו/או הוצאה ו/או הפסד שר לנזק ו/או אובדן פיצויים, או כל תשלום בק

, או אם ה, לפי הוראותיכללהלשלם כל סכום כזה במקום המספק מתחייב ה

 המיד עם דרישתכללה ישירות לשלם כל סכום כזה למכללה יידרש לכך ע"י המ

, הנהוגה באותה עת תמקסימאליהראשונה וכל זאת בתוספת ריבית חוקית 

כל יתר בלתי מאושרות בחשבונות עו"ש רגילים ובתוספת , לגבי משיכות במשק

 בהן בקשר לכל תביעה כזו. העמדכללה מהוצאות שהה
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יהיה אחראי כלפי כל צד שלישי במידה  ספקמבלי לפגוע באמור לעיל ה .7.3

שהאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או לפי כל דין 

 אליהם. בקשר שירותים או מתן האחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי 

לכל נזק, אובדן, הפסד,  תהיה אחראיתלא כללה המלמען הסר ספק, יובהר כי  .7.4

ו/או למי מעובדיו, שלוחיו  ספקל מוהוצאה ו/או תוצאה מכל מין וסוג שהוא שיגר

ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ו/או 

 .םו/או בקשר עימהסכם זה מתן השירותים לפי עקב 

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם  ספקה .7.5

, כתוצאה מנזק כלשהו אשר ספק ולכל צד ג' שהואאחר הנמצא בשרותו של ה

 מתן השירותים או בקשר אליהם. נגרם להם תוך כדי 

דמי נזק או פיצויים  לשלם לצד שלישיהיה ועל אף האמור לעיל, תידרש המכללה  .7.6

 ספק, מתחייב הספקכלשהם בגין הפרה ו/או אי קיום התחייבויות על ידי ה

 ספקהשיפוי משמעותו שה ה.בגין כל סכום שישולם על יד מכללה לשפות את ה

 הדרש לשלם וזאת מיד לפי דרישתימכללה תכל סכום שה כללהישלם תחת המ

לפי  ספקמה ההו כחוב המגיע ליראוכללה הראשונה. כל סכום שישולם על ידי המ

בכל עת ה ממנוהמכללה רשאית לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע לספק חוזה זה, 

מסר בידיה לפי  ספקשהיא על פי החוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית שה

 הסכם זה.

 מאחריות שחרור .8

בכל העניינים כללה של המ האו מטעמ השום אדם או גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמ

ישא בשום יאו הנוגעים לחוזה זה או לביצוע או לאופן ביצועו, לא בחוזה זה המפורטים 

 ספקוהמי מטעם הספק ו/או כלפי כל אדם אחר ו כלפי ספק ו/אאחריות אישית כלפי ה

 מראש על כל עילת תביעה נגד הנ"ל הנובעת מהעניינים המפורטים לעיל.בזאת מוותר 

 ביטוח .9

 ספקה שלו/או מהתחייבויותיו ו בלי לגרוע מאחריותמבנוסף לאמור לעיל ולהלן ו .9.1

כי לפני מועד מתן  מתחייב הספקזה,  האמור בהסכםפי  דין ו/או עלכל פי -על

בהתאם להסכם זה השירותים  מתןזמן  למשך כלהשירותים נשוא הסכם זה ו

על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין  על חשבונו הוא, ולקיים לרכוש

אישור ביטוחי )להלן: " להלןם, בהתאם לתנאים המפורטים את הביטוחי

 .בישראללפעול מורשית כדין ה טוחיאצל חברת ב"(, הספק

 ביטוחי רכב רכוש. 9.1.1

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. 9.1.2

 ביטוחי חובה על פי הדין הישראלי. 9.1.3
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אם לתנאי הפוליסה ו/או הפוליסות לביטוח רכב רכוש תיערך בהתמוסכם בזה כי  .9.2

תי הפוליסה המקובלים בענף הביטוח בישראל לרבות מפני אובדן או נזק תאונ

 מכוסה. ביטוחשייגרם לרכב המבוטח עקב מקרה 

פוליסות הביטוח ייערכו בהתאמה לכל סוגי הרכב המשמשים את הספק במתן  .9.3

 . לעיל 9.1בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף  השירותים נשוא הסכם זה

)לרבות ביטוח וליסה לביטוח רכוש המשמש אותו בפעילותו מתחייב כי הפ הספק .9.4

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  על פי הסכם זה תכלולמקיף לרכב( 

ובלבד שהאמור בדבר  המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיהתחלוף )שיבוב( כלפי 

 .זדוןבהוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 הספק מתחייב, לעיל)ביטוח(  זה 9 בסעיף מקום בכל מהאמור לגרוע בליומ בנוסף .9.5

 לנפגעי הפיצויים חוק או/ו התעבורה פקודת והוראות דרישות כל אחר למלא

 החוקים לפי שהותקנו, וכדומה התקנות, הצווים וכל( ד"הפלת) דרכים תאונות

 עובדיםה שכל באופן, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי אך, ובעיקר, ל"הנ

 או מקרי באופן שיועסקו אלה לרבות, זה הסכם נשוא במתן השירותים שיועסקו

 פי על מנועי ברכב לנהוג מורשים, זה הסכם תקופת כל ובמשך עת בכל יהיו, זמני

 .זה הסכם נשוא השירותים עם בקשר אחר חוק הוראות וכל ל"הנ החוקים

תהיה לו כל טענה ו/או  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק מצהיר, כי לא .9.6

בגין נזק שהוא זכאי  המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיהדרישה ו/או תביעה כנגד 

לשיפוי עבורו על פי הביטוחים שנערכו לפי האמור לעיל, והוא פוטר בזאת את 

מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין  ו/או עובדיה המכללה ו/או מנהליה

הפטור כאמור לא מוסכם בזה כי אולם ספק(. ההשתתפות העצמית המוטלת על ה

 .יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים הספק מצהיר ומתחייב כי  .9.7

טענה על כל  יםמוותרמבטחי הספק וכי  המכללהידי -לכל בטוח אשר נערך על

, לרבות כל טענה או זכות מכללההי בדבר שיתוף ביטוחו/או תביעה דרישה או ו/

ביטוח " תטענ, לרבות כל 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59בסעיף   כאמור

 .היוכלפי מבטח המכללהכלפי  "כפל

הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא חזיק בתוקף את כל הביטוחים לה הספקעל  .9.8

 . זה בתוקף הסכםבמשך כל  התקופה בה יהיה הסכם זה, 

כי הביטוחים הנ"ל לא ישונו לרעה וגם או לא יבוטלו,  הספקיב כמו כן, מתחי .9.9

הודעה כתובה בדואר  ולמכללהספק לבמשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח 

)שלושים( יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה  30רשום 

 הספקאם לא נשלחה לידי  ו/או מנהליה ו/או עובדיה המכללהשכאלו לגבי 
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)שלושים( הימים ממועד  30הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף  הלהמכלוה

 .משלוח ההודעה

הביטוח  תעודות החובה ו/או פוליסותלבדוק את )אך לא חייבת(  תרשאי המכללה .9.10

או תיקון ו/מתחייב לבצע כל שינוי והספק כאמור לעיל  הספקשיומצאו על ידי 

 .כם זהשיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו נשוא הס

תעודות החובה ביחס ל המכללהכי זכות הביקורת של  ,מצהיר ומתחייב הספק .9.11

לבדוק את הפוליסות ולהורות על תיקונן כמפורט  הוזכות הביטוח פוליסותו

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי  המי מטעמו/או  המכללהלעיל, אינה מטילה על 

ם, או לגבי היעדרם, והפוליסות כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפ תעודות החובה

 .זה הסכםעל פי  הספקואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

בנוסף ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הספק יהיה אחראי לשפות את  .9.12

עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע  להבאופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם  המכללה

 .הספקהפוליסות על ידי מ איזותנאי מתנאי מהפרת 

  ערבות .10

להבטחת מילוי מלוא התחייבויות נותן השירותים לפי הסכם זה יפקיד הספק  10.1

 'א כנספח, בנוסח המצ"ב אוטונומית ובלתי חוזרת בידי המכללה ערבות בנקאית

ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה והפקדת  7בתוך  ₪ 20,000לחוזה, ע"ס 

 פק. הערבות כאמור הינה תנאי למסירת מתן השירותים לידי הס

יום לאחר תום  30לעיל תהא תקפה עד  10.1הערבות האמורה בסעיף משנה  10.2

את ספק את תקופת ההתקשרות יאריך ה מכללהתקופת חוזה זה. האריכה ה

יום לאחר תום תקופת  30 -הערבות לתקופה נוספת, כשהיא תהא בתוקף ל

 ההארכה, ויחולו עליה כל יתר הוראות סעיף זה.

הידוע במועד כאשר מדד הבסיס יהיה זה  לצרכן ריםהערבות תוצמד למדד המחי 10.3

והמדד הקובע יהיה המדד הידוע במועד חילוט הערבות, ככל  החתימה על חוזה זה

 .שתחולט

ביצע אחת מהוראות לא  נותן השירותיםכי המכללה של  ההוכח להנחת דעת 10.4

קיבל התראה מוקדמת  הספקהסכם זה, והוראה מהוראות ו/או הפר הסכם זה 

 תהיה ימים מיום משלוחה אליו, כי אז 7לא תיקן את ההפרה תוך בכתב ו

וללא פניה מוקדמת  חלט את הערבות ללא כל הודעה נוספתל תרשאי המכללה

 . לערכאות
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כל לפתוח בו/או  הלהגיש גם תביעמ מכללהשמש מניעה לילא  חילוט הערבות 10.5

 הערבות וגם ההוצאות המשפטיות תגבנה מתוך סכום הספק,הליך חוקי אחר נגד 

 הנ"ל.

את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות  חלטזכותה למכללה בהשתמשה ה 10.6

חייב לחדש את הערבות או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות  ספקיהא ה

מכללה חילטה הודעה שההספק ימים מהיום בו קיבל  7האמור, תוך חילוט לפני ה

 את הערבות או כל סכום ממנה. 

אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה בהר כי למען סהר ספק, יו 10.7

 .ספקלהתחייבויות של ה

 הפרת החוזה .11

 כל אחד מהמעשים המפורטים להלן ייחשבו כהפרה יסודית של החוזה: 11.1

לא ביצע את השירותים במועד ו/או שלא על פי תנאי ההזמנה  ספקה 11.1.1

להוראות  , ו/או ביצע את השירותים בניגודמכללהשקיבל לשם כך מה

ו/או בניגוד להתחייבויותיו בחוזה זה, הכול מבלי לקבל, בכתב , הדין

 נציג המכללה ו/או מי מטעמה.ומראש, את הסכמת 

הפר הוראה מהוראות הסעיפים אשר מהווים הפרה יסודית  ספקה 11.1.2

 בחוזה זה.

או הקפאת נכסים על ידי בית משפט  ספקניתן צו לפירוק עסקי ה 11.1.3

 מוסמך.

שני מכתבי התראה על  ספקמבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, קיבל ה 11.1.4

שנדרש  עמידה בתנאי החוזה ולא תיקן ההפרות תוך הזמן /אי 

 .לעשות כן

הפרה  פר את החוזההבמקרה שהספק מבלי לפגוע ו/או לגרוע בהוראות הדין,  11.2

 :היתר , ביןתהא רשאיתמכללה ה ,לעיל 11.1בסעיף משנה כמפורט  יסודית

לקיים את ההוראה ו/או לתקן  ספקלעמוד על קיום החוזה ולדרוש מה 11.2.1

עליו תודיע את ההפרה של ההוראה ו/או ההתחייבות, תוך פרק הזמן 

יהא  הספקו/או להמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן, ו המכללה

 מכללהפיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכללה חייב לשלם ל

פיצויים המוסכמים שנקבעו וצאה מההפרה כאמור, זאת בנוסף לכת

 להלן. 12בסעיף 

  .לבטל את החוזה 11.2.2

פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו  מכללהלשלם ל ספקהלחייב  11.2.3

 כתוצאה מההפרה ו/או הקיום כאמור.  מכללהל
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 ספקל כנגד הלקב מכללהכדי לגרוע מזכותה של ה זה 11.2בסעיף אין באמור 

, פיצויים ו/או מי מטעמו כל סעד משפטי על פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע

 להלן. 12מוסכמים כמפורט בסעיף 

 :, בין היתררשאית מכללהאת החוזה הפרה שאיננה יסודית תהא ה ספקהפר ה 11.3

לתקן את ההפרה ו/או לקיים את  ספקלעמוד על קיום החוזה ולדרוש מה 11.3.1

, מכללהבות, תוך פרק הזמן הנקוב בהודעת הההוראה ו/או ההתחיי

 ספקלהמשיך ולקיים את הוראות החוזה במלואן, וה וו/או להורות ל

פיצויים  מכללה, וכמו כן לשלם למכללהיהא חייב למלא אחר הוראות ה

על הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה זאת 

 להלן. 12פיצויים המוסכמים שנקבעו בסעיף בנוסף ל

לעיל ו/או לא  11.3.1את ההפרה כאמור, בסעיף משנה  ספקלא תיקן ה  11.3.2

 מכללהמילא אחרי הוראת ו/או התחייבות, כפי שנדרש על ידי ה

 . יחשב הדבר להפרה יסודית –לשביעות רצונה ובמועד דלעיל 

ו/או  ספקלקבל כנגד ה מכללהזה כדי לגרוע מזכותה של ה 11אין באמור בסעיף  11.4

פיצויים המוסכמים ה ובכלל זהל סעד או תרופה עפ״י כל דין, מי מטעמו כ

 להלן 12שנקבעו בסעיף 

 פיצויים מוסכמים .12

ומבלי  מבלי שיהיה צורך בהוכחת נזק ,פיצויים קבועים ומוסכמים מראש מכללהישלם ל ספקה

 כמפורט להלן: לגרוע בכל סעד אחר לו זכאית המכללה על פי חוזה זה ו/או על פי דין,

נסיעה כלשהי שהוזמנה על  נהג ו/או כלי הרכב לא התייצב ובשל כך לא בוצעהשבמקרה  12.1

 ;ש"ח 500סך של פיצוי ב -ידי המזמין ו/או על ידי מי מטעמו

ו/או במקרה שאחד או יותר מכלי  במקרה של איחור ו/או עיכוב במועד מתן השירותים 12.2

ובתקנים כמפורט  לצורך מתן השירות לא עומד בדרישות ספקהרכב אשר הוצבו על ידי ה

עבור כל שעת איחור )וחלקה יחסי מסכום זה עבור חלק ש"ח   250סך של פיצוי ב - בחוזה

 יחסי של שעה. 

יובהר בזאת, כי הצבת רכב שאינו עומד בדרישות והתקנים תחשב כאיחור החל מהמועד   12.3

 שהיה על הרכב להתייצב ועד למועד אספקת רכב חלופי העומד בדרישות והתקנים.

 צוי המוסכם תיתוסף עלות הזמנת רכב חילופי, אם וככל שהוזמן רכב כאמור.לפי 12.4

לעיל, במקרה שאחד או יותר מכלי הרכב שהוזמנו לא  12.2בלי לגרוע מהוראות סעיף מ 12.5

פיצוי בסך של  -כללה , וזאת לשביעות רצונו של המשל המכללהעומד בדרישות הניקיון 

 לכל רכב כאמור. ₪ 200

הוא המדד  כשמדד הבסיסהמחירים לצרכן יהיו צמודים למדד  הפיצויים המוסכמים 12.6

 והמדד הקובע הוא המועד הידוע במועד תשלומם בפועל. נחתם חוזה זההידוע במועד בו 
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בסך המצטבר של הפיצויים  ספקבמידה והתגלעו מספר הפרות כאמור לעיל, יישא ה 12.7

 המוסכמים בגין כל הפרה.

תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצויים  מכללהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה 12.8

מהתמורה ו/או לחלטם מתוך הערבות לפי פי משנה אלו המוסכמים שיגיעו לה עפ״י סעי

 לחוזה. 10סעיף 

 איסור הסבת ההסכם .13

ביו ו/או זכויותיו כולן או מקצתן והספק אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חי

לא יהיה בהסכמת אש ובכתב. לאחר, אלא אם קיבל לכך את הסכמת המכללה מר

העסקת עובדים על המכללה כאמור כדי לגרוע ו/או לפגום באחריות הספק על פי חוזה זה. 

 ידי נותן השירותים לא תיחשב כהפרה של התחייבות נותן השירותים על פי סעיף זה.

 יתור, הארכה, הנחהו .14

לא סטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי החוזה במקרה מסוים מכללה להסכמת ה 14.1

 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. תשמש תקדים

במקרה מסוים בזכויותיה לפי החוזה, לא ייחשב הדבר  מכללהלא השתמשה ה 14.2

זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים  כויתור על

 שלאחר מכן.

נעשה , לא יהיה בר תוקף, אלא אם ע"י מי מהצדדיםכל ויתור, ארכה, או הנחה  14.3

 בכתב ונחתם ע"י אותו צד.

 העדר בלעדיות .15

רשאית  מכללהבלעדיות כלשהי במתן השירותים וה ספקאין בהתקשרות עפ״י חוזה זה כדי ליתן ל

קול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחר ו/או אחרים למתן שירותים זהים ו/או יבכל עת, ועפ״י ש

 דומים גם תוך כדי תקופת תוקפו של החוזה.

 והדין החל על החוזהשיפוט  סמכות .16

ו/או הנובע  , תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשורירושליםלבית המשפט המוסמך ב

 מהחוזה ו/או בקשר אליו.

 .חוזה זה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה

 

 

 

  ודעותהמתן  .17

מפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר להסכם זה שתישלח זה הינן כחוזה כתובות הצדדים לצורכי 

שעות ממועד מסירתו  72בדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו, תיראה כאילו הגיעה לידי הנמען תוך 

 ל מסירה ביד, בעת מסירתה.שלבית הדואר או במקרה 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:         

 

                       

 הספק                    מכללה ה
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 השירותיםמפרט  -א'נספח 

 הבהרות לצורך הצעות המחיר -1נספח א'

 ומחיריםכתב כמויות  -  2נספח א'

  הגדרת יעדים – 3נספח א'
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 ערבות לעמידה בתנאי החוזה –' בנספח 

 לכבוד

 )ע"ר( להנדסה ירושליםאקדמית מכללה עזריאלי 

 "(ן)להלן: "המזמי 

 

 א.ג.נ.,

 

 הספק בתנאי החוזהלעמידת                                      מס'ערבות הנדון: 

 

הננו ערבים בזה לבקשת _______________________ )להלן: "החייב", או "הקבלן"(  .1

ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום  , בלתי חוזרתמוחלטתאוטונומית, כלפיכם בערבות 

ן"( בצרוף הפרשי הצמדה למדד ש"ח )להלן: "סכום הקר 20,000סכום של עד לסך של 

על פי  ,בקשר למתן שירותי הסעות לנוסעים, )להלן "סכום הערבות"( המחירים לצרכן

 .הסכם בינכם לבין הספק מיום _________

סכום הקרן יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .2

בוא במקומה )להלן: לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שי

 "המדד"(.

לחודש  15 -" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ההמדד היסודי" 

 ______________ )_________נקודות(.

" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם המדד החדש"

 על פי ערבות זו.

להלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כד

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  -המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד 

היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי 

ימים מתאריך קבלת  משבעהצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר ה

דרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה 

ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה 

 .החייבאת התשלום תחילה מאת להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

פעם מלמרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה  .3

ובלבד שסך כל הסכומים מתוך  הערבותפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום ל
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. אנו נשלם מידי הערבותשנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום  הערבותסכום 

 .שנידרשהנדרשים במועד פעם בפעם הסכומים 

אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם  ,לפיכך .4

במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור 

 בערבות זו על תנאיה.

ע אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להמנ .5

מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש 

 .בקשר לכךומראש על כל טענה 

 הא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי.ילא  ןהמזמי .6

עד בכתב מסר לנו יוכל דרישה מכם חייבת לה _______הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .7

 לה ומבוטלת. מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בט

 

 בכבוד רב, 

 בנק........................         

 

 סניף......................        
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 אישור עריכת ביטוחי הספק –' גנספח 

 תאריך __________

 לכבוד

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר( )להלן : "המזמין"(עזריאלי 

 ירושלים

 ג.נ.,/א

לעזריאלי מתן שירותי הסעות לתלמידי לבקשר עם חוזה  וחי הספקעריכת ביטאישור הנדון : 

בע"מ ביניכם לבין להנדסה ירושלים  )להלן : "השירותים"( שנחתם אקדמית מכללה 

 )להלן : "הספק"(

מיום שלמשך התקופה  ,הביטוחים המפורטים להלןערכנו לספק שבנדון את הננו מאשרים כי 

 .י התאריכים נכללים()שנ __________ועד יום  __________

 ______________________ אש מורחב פוליסה מס' א.

אש מורחב המבטח את רכושו של הספק במלוא ערכו כחדש ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 

 מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב

 לרבות פריצה ונזק בזדון.

זכות כל לפיו מוותר המבטח על מפורש עיף ס כוללתהביטוח פוליסת  תנאים מיוחדים: 

מנהליו ו/או עובדיו ובלבד שאמור  מזמין ו/אוכלפי ה)שיבוב( תחלוף 

 .שגרם לנזק בזדון לגבי מילא יחול  על זכות התחלוףהויתור בדבר 

 ______________________ צד שלישי פוליסה מס' ב.

טח את אחריותם החוקית על פי המבטוח אחריות כלפי צד שלישי יב הכיסוי הביטוחי : 

דין של הספק ו/או עובדיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על 

של כל מעשה או בבקשר עם ההסכם שבנדון,  םידו במתן השירותי

פגיעה או נזק מחדל רשלני בקשר עם השירותים אשר גרמו לאובדן, 

מכלליות מבלי לגרוע  גוף שהואכל לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או 

 .ולעובדילמזמין, למנהליו והאמור לרבות פגיעה או נזק 

 ש"ח לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 2,000,000 גבול האחריות : 

 כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות,ביטוח זה אינו    ביטוח זה אינו  ביטול הגבלות : 

, נשיאת או החזקת של כלי רכב נהמכשירי הרמה, פריקה וטעי בהלה,

, מתקנים סניטאריים וחשמליים פגומים, שביתה ברישיון נשק

נזק רכוש  בגין חבות, והשבתה, הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה

שנגרם על ידי רכב ו/או נזק גוף שנגרם עקב שימוש ברכב מנועי שאין 

חוק  על פי המכוסה חבות למעטחובה על פי דין לבטחו בביטוח חובה )

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  600,000מוגבל עד לסך  ,(הפלת"ד
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המקובלים בפוליסת רכב  לגבולות האחריות מעברהביטוח, )

ן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט וכ סטנדרטית( 

 (.חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי שהספקלגבי עובדים 

כם בזה כי עובדי המזמין ו/או תלמידיו, ייחשבו מוצהר ומוס .1 תנאים מיוחדים : 

 .כצד שלישי על פי פוליסה זו

 אחריות בגין, המזמיןפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .2  

 וזאת הספקמחדלי  למעשי ו/או שעלולה להיות מוטלת עליו

 צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחריות לסעיף בכפוף

 .המבוטח אחד מיחידי

 ______________________ מעבידים פוליסה מס': ג.

על פי על פי מעבידים המבטח את חבותו של הספק חבות ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 

 )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים הנזיקין פקודת

בגין פגיעה כלפי כל העובדים המועסקים על ידו  1980 פגומים, התש"ם

להם במשך תקופת הביטוח תוך כדי או עקב הנגרמת או מחלה גופנית 

 בקשר עם ההסכם. ביצוע עבודתם

 לתובע. $ 1,500,000 גבול האחריות : 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. $ 5,000,000  

ומנוחה, נשיאת או  עבודהת ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר שעו ביטול הגבלות : 

כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה  קהספחבות  ,ברישיון החזקת נשק

ם, פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי יהועובד

 .החוק

 קרות לענייןנטען היה ו ,המזמיןלשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח תנאים מיוחדים : 

מי כלפי  נושא בחובות מעביד כלשהן וא כלשהי כי ה עבודה תאונת

 .חבות הספק כלפי מי מהמועסקים על ידו מעובדי הספק ו/או לעניין

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש  .1 : כללי ד.

וכי אנו י המזמין ביטוח הנערך על יד לפיו הנן קודמות לכל

 .המזמין מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי

הסכם  לחוק 59לרבות כל טענה או זכות המפורטים  בסעיף 

 "ביטוח כפל"טענה של לרבות כל  1981 –ביטוח התשמ"א 

 .יווכלפי מבטח המזמיןכלפי 

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח  .2  

וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על 

 .המזמין

החובות בתום לב של אי קיום הננו מאשרים בזאת כי  .3  

, לרבות, המפורטים לעיל הביטוחיםעל פי  הספקלות על המוט
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על ידי  של תנאי מתנאי הפוליסותבתום לב  הפרהאך לא מוגבל 

על  ו/או פיצוי שיפוילקבלת  המזמין של ולא תפגע בזכות הספק

 פי ביטוחים אלו.

הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו , כמו כן  .4  

וגם או לא יבוטלו, במשך תקופת  וגם או לא ישונו לרעה

הודעה כתובה בדואר רשום מזמין ל תישלחהביטוח, אלא אם 

לצמצום שכאלו לביטול ו/או וכי לא יהיה תוקף  יום מראש 30

הודעה כאמור לידי המזמין  נשלחהאם לא המזמין לגבי 

 .ההודעה ממועד משלוחהימים  30ובטרם חלוף 

 

ם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינ

 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 בכבוד רב,
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