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  כללי .1

ת שירותי הסעות במוניולמתן "( מזמינה בזה הצעות המל"ג" -המועצה להשכלה גבוהה )להלן 
 ; וגוש דן המרכז אזורב

תידרש לבצע נסיעות עבור חברי ועדות אקדמיות מהארץ ומחו"ל,  שתזכהתחנת המוניות 
-וכן נסיעות בין ,גן, רמת אפעל וכדומה-בעיקר באזור גוש דן ובכלל זה תל אביב, רמת

 למשך תקופת ההסכם., עירוניות מאזור המרכז לכל הארץ וחזור

 חודשי המועצה תעביר תשלום .(ד'כנספח מצורפת יונפק שובר )דוגמא לשובר בכל נסיעה 
 מרוכזת אליה יצורפו העתקי שוברי הנסיעה.חודשית כנגד חשבונית  לתחנה

שילמה שנה החולפת ביצוין כי  בכל דרך שהיא, מבלי לחייב את המועצה לגבי היקף התשלום
   ₪.אלף  150מעל  בסכום שלבאזור המרכז שירותי המוניות שימוש ב המועצה עבור

לתת מידע כללי בלבד, ואין בכך כדי לחייב את המל"ג בכל נתון זה מובא כדי מובהר בזאת כי 
דרך או אופן. היקף ההזמנות שתבוצענה בפועל על ידי המל"ג כפוף לצרכי המל"ג כפי שיהיו 

בעניין זה כפי שתהיה באותה עת. המל"ג שומרת לעצמה את הזכות  בפועל ולמדיניות המל"ג
 שלא להזמין שירותי מוניות בכלל ולא תהיה לספק כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

להתמודד תחנות מוניות להן רישיון בתוקף, אשר עומדות בכל תנאי הסף  רשאיות
כמפורט  כויות עובדיםשמירה על זקיום כל התנאים ולואשר יתחייבו ל ,המפורטים מטה

 ו'. בנספח

, וכן תעריפי נסיעות שונות המציעים ייבחנו על סמך מספר המוניות בכל תחנה, המלצות
 שתצורף למסמכי המכרז. ונח במעטפה נפרדתתשהתעריפים, הצעת בו אותם יציג

  על מחירון משרד התחבורה למעט מסלולים מסוימים שיוחרגו. ןמבוסס בעיקרו 'גנספח 
 יותר.  יםגבוה מחירים מחירון, את מחירי המחירון אומהניתן להציע אחוז הנחה 

לייה במחירון משרד עות יוצמדו למחירון משרד התחבורה, כך שבמקרה של עתעריפי הנסי
לכל להעניק את השירות יתחייב  הזוכההתחבורה, יעודכנו תעריפי הנסיעה לזוכה בהתאם. 

  חירים מול מחירון משרד התחבורה )באחוזים(.אורך ההסכם תוך שמירה על פער המ

נסיעות המחייבות  גם לעת מעת נדרשותמרבית הנסיעות מתבצעות במוניות רגילות, שעל אף 
נוסעים(. על כן יינתן יתרון מסוים לתחנות שבאפשרותן לספק מוניות  10-15מוניות גדולות )

 גדולות בעת הצורך ובתיאום ומראש.

שיבחר יבצע את הנסיעות שיוזמנו ממנו בפועל על ידי המל"ג, ככל שיוזמנו, בהתאם  המציע
  "(.המכרז" -למפורט במסמכי הזמנה זו על כל נספחיה )להלן 

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה .2

 2016במאי,  27 המכרזפרסום מועד 

  2016ביוני,  07יום שלישי  מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

 2016ביוני,  16יום חמישי  אחרון למענה על שאלות הבהרהמועד 

 12:00עד השעה  2016ביוני,  28יום שלישי  מועד אחרון להגשת הצעות

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 180 תוקף ההצעה

בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים התאמה -במקרה של אי

 קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו. -המפורטים בגוף מסמכי  המכרז או בנספחיו 

 התאמה. -מובהר כי חוסר לא ייחשב לאי
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 הגדרות  .3

  www.che.org.ilג בכתובת: "אתר האינטרנט של המל  -"אתר האינטרנט" 

תשובתו של מציע למכרז זה, לרבות כל תשובה וכל הבהרה וכל    -"הצעה" 
חומר נוסף שהוגש על ידי המציע במענה לפניית ועדת המכרזים 

 ו/או מי מטעמה, ככל שהוחלט  לקבלה.

כל מסמכי מכרז זה על נספחיו, לרבות ההסכם, וכל תיקון   -"מסמכי המכרז" 
ג, ככל שתפרסם, לאחר פרסום מכרז "והבהרה שתפרסם המל

 זה וטרם המועד האחרון להגשת הצעות. 

המציע שהצעתו נבחרה כהצעה זוכה במכרז זה ונחתם עמו  -"הספק הזוכה" 
 ' למסמכי מכרז זה.טהסכם בנוסח המצורף כנספח 

אחד מבין המציעים שהצעתו נבחרה כהצעה זוכה במכרז זה, כל  - "כשיר"
מלבד הספק הזוכה, ונחתם עמו הסכם בנוסח הכלול במסמכי 

 מכרז זה.

  הספק הזוכה או כשיר, לפי העניין.  -" הספק"

מי שישמש כאיש הקשר  -לפי העניין  "נציג המציע" יקרא גם  - "הספק הזוכה"נציג 
 . הספקג מטעם "עם המל

על ידה להזמין נסיעות  מי מבין עובדי המל"ג אשר הוסמך -המל"ג" "נציג 
במונית באמצעות הטלפון ולחייב את המל"ג במימון הנסיעה, 
בהתאם להסדר הקבוע בהסכם זה, ושמו פרטי הזיהוי שלו 

המל"ג  .נמסרו על ידי המל"ג לנותן השירותים מראש ובכתב
  ג.כל שינוי של נציג המל"בתודיע לספק או לכשיר 

 להלן בנוסח המכרז. 4כהגדרתם בסעיף   -"השירותים" 

התואמים את כל המאפיינים הנדרשים על פי מסמכי  רכב-כלי  - "מוניות"
המערכות והציוד המפורטים במסמכי  םהמכרז, שמותקנים בה

והם מורשים לשמש כרז, בכמות הנדרשת במסמכי המכרז, המ
 כמונית.

הנסיעה במונית, בנסיעה מיוחדת, כפי שנקבעו בצו  תעריפי  - "המחירון"
( במוניות נסיעה)מחירי  ושירותים מצרכים מחיריהפיקוח על 

 של עדכון בכל או זה( למכרז' יהמצורף כנספח ) 2013-ג"התשע
  .זה צו

 לנציג שנשלח, 'ד כנספח מסומן זה למכרז המצורף בנוסח טופס -" נסיעה שובר"
. הצגת השובר כשהפרטים הנסיעה ביצוע טרם הזוכה הספק

 תנאי מהווה הנוסע ידי על חתום והוא מלאיםהנדרשים בו 
"ג והכל בהתאם להוראות המלהשובר על ידי  רעוןילפ מוקדם

   מכרז זה על נספחיו.

 תאגידים, משרדי ממשלה, מוסדות וכדומה. "ארגונים"

  

http://www.che.org.il/
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 השירותים .4

על ידי  נהוגותשירותי הסעה במוניות לפי דרישת נציג המל"ג, הזוכה ייתן  ספקה 4.1
העומדים בכל דרישות הסף המפורטות בסעיפים להלן   , עובדי הספק,נהגי מוניות

 ומוסמכים לכך לפי כל דין.

הסעות מתוכננות ובלתי  ,על פי תנאי מכרזעבור המל"ג, יבצע הזוכה  הספק 4.2
 מתוכננות,  לכל יעד ברחבי הארץ, באמצעות מוניות. 

יגיש לנוסע שובר נסיעה לחתימה בנוסח המצורף הנהג בסיומה של כל נסיעה,  4.3
 מיקום היציאה ומיקום היעד, -' למכרז זה. בשובר ימולאו פרטי הנסיעה דכנספח 

ש הנוסע להוסיף. הנוסע כל פרט נוסף שביקכן שעת היציאה ושעת ההגעה ליעד ו
 . יחתום על השובר

"ג במרוכז את השוברים בסוף כל חודש והם יהוו בסיס לדרישת למליעביר  הספק 4.4
הנסיעות  בכלהספק להקפיד לצייד את כל נהגי המוניות  על .תשלום התמורה

הסר ספק, דרישה לתשלום שלא  . למען'ד נספח הנסיעה בשוברהרלבנטיות 
 .תשולם לאתהיה מגובה בטופס חתום ע"י הנוסע, 

לפני מועד  שעות מראש 24הסעה מתוכננת הינה הסעה שהוזמנה ע"י הנוסע עד  4.5
חייב לספק מונית להסעה  היהי הספקבהסעה בלתי מתוכננת, . הנסיעה הנדרשת

בנסיעה עירונית, ובהתראה של  - דקות מעת ההזמנה 15 -בהתראה של לא יאוחר מ
מובהר, כי הסעה בלתי  .עירונית-בנסיעה בין-דקות מעת ההזמנה  30-לא יאוחר מ

לפני  שעות מראש 24 -שהוזמנה פחות מהינה הסעה לצורכי מכרז זה, מתוכננת 
 . הנסיעה הנדרשתמועד 

ליו כל ככל שיוזמנו, ויחולו ע ,יבצע את השירותים כפי שיוזמנו ממנו שיבחר המציע 4.6
 הוראות מכרז זה על נספחיו.

 ".השירותיםעל תתי סעיפיו יקראו להלן כולם יחד "לעיל השירותים המפורטים בסעיף זה 

 ים לביצוע השירותיםיתנאים כלל .5

מחויב, במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, להעסיק נהגים הספק  .5.1
מיומנים, מנוסים, מוכשרים אדיבים ומקצועיים, העונים על כל הדרישות 
המפורטות במסמכי המכרז, ואשר יבצעו את השירותים הנדרשים באופן מקצועי, 

ק יעסיהספק ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור, "מיטבי ויעיל, לשביעות רצון המל
נהגים במשמרת, במשך כל תקופת התקשרות, ובהיקפי משרה מתאימים  20לפחות 

 לביצוע מכלול השירותים נשוא מכרז זה, במלואם ובמועדם. 

שיון ים ריהבאמצעות נהגים מורשים שביד ספק את השירותיםמחוייב ל הספק .5.2
 צד שלישי חביטורכוש וביטוח טוח חובה, שיון רכב בתוקף, ביינהיגה בתוקף, ר

יהיו בעלי כלי הרכב . בתוקף שיון זכות ציבורית להסיע נוסעים בתשלוםירכמקובל ו
 להפעלת מונית על פי דיני התעבורה.  "ירוק "מספר

. במקרה כזה לפי שיקול דעתהלהחליף נהג, מהספק למל"ג שמורה הזכות לדרוש  .5.3
 .        שלא באמצעות נהג זהמאותו מועד ואילך הספק לספק למל"ג שירותים על 

 7:00בין השעות יהיו לפחות למל"ג  יםלמתן שירות ומתחייב ששעות פעילות הספק .5.4
מוצאי מבימי ו' עד לכניסת השבת, וגם ובמקרים מיוחדים , ה'-'בימי א 23:00עד 

בהתאם לשעות כפי  2או  1התשלום יתבצע על בסיס תעריף ) 23:00עד השעה  שבת
 .שמוגדרים בהוראות משרד התחבורה(
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ים כלי רכב חלופי /לרשות הנוסע יעמיד קפ, הסקרה של תקלה טכנית בכלי הרכבבמ .5.5
בפרק זמן סביר הנדרש להגיע ממקום ההסעה למקום בו נמצא כלי הרכב המקולקל 

עד למקום בו  תשלום עבור הנסיעהכל יגבה יבמקרה כזה לא  .דקות 20בתוספת 
 .נמצא כלי הרכב המקולקל

 5.5רכב חלופי כאמור בסעיף הספק דקות ו/או לא הציב  20המונית תוך  הלא הגיע .5.6
על בפועל , כפי שבוצעה בעלות הנסיעה ליעד הנדרשהספק תחייב המל"ג את  - לעיל

 ., וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לה במקרה כזהידי ספק אחר

לא  תוך הפריטלמל"ג את  עביריהספק  -באחת מהנסיעות פריט כלשהו היה ונשכח  .5.7
 מצאו.יהממועד שעות  48-ר מיות

שמיועדת יספק למל"ג מונית  הספקנוסעים  7נוסעים ועד  4 -לנסיעה של יותר מ .5.8
בו  שתי מוניות -, ובהיעדר מונית כאמור )מלבד הנהג( נוסעים 7ת להסעת יומורש

 זמנית. 
 

 מפרט הדרישות הטכניות מכלי הרכב    .6

כל בכל תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה, מועד העלייה לכביש )מועד הרישוי( של  .6.1
לפני יהיה לא יותר מארבע שנים שיעמיד הספק לצורך מתן השירותים המוניות 

 מתן השירותים. מועד 

כשירים ותקינים, להיות שיעמיד הספק לצורך מתן השירותים  כלי הרכבכל על  .6.2
מתאים,  סלולארימצוידים במכשירים אלחוטיים ובציוד פועלים, מזגנים ובהם 

 . וכל דבר נוסף הנדרש בהתאם להוראות כל דין ,בערכת עזרה ראשונה

 .  בכל עת להסעת נוסעים יםוראוי יםלהיות נקי כלי הרכב על  .6.3

 יםהעומד כלי רכבאך ורק באמצעות למל"ג השירותים את לתת הספק מתחייב  .6.4
 בדרישות ובתקנות התעבורה. 

ישאו סימני היכר כנדרש בתקנות למל"ג יהשירותים המוניות שבאמצעותן יסופקו  .6.5
אליה התחנה ושם  ועליו מספר הזכות הציבורית,כובע מונית , לרבות, ובכללים
 .על הדלתות הקדמיות מימין ומשאל( הן בשלט וכןהמונית ) משויכת

 תנאי סף  .7

הכרחיים ויסודיים. הצעה ברים, מצטהינם תנאי סף  בסעיף זה התנאים המפורטים להלןכל 
. ככל שלא נקבע במכרז במפורש פסלית -מהתנאים המפורטים להלן  איזהאשר לא תענה על 

 אחרת, על המציע בעצמו לעמוד בתנאי הסף המפורטים.

 המציע הוא תושב ואזרח ישראל, או תאגיד הפועל כדין בישראל.         .7.1

, תעודת עוסק צילום תעודת זהותהוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע לשם  .7.2
המתנהל לפי דין לגבי וכן תדפיס ממרשם  )לפי העניין( או תעודת ההתאגדות מורשה

המציע יצרף אישור עו"ד/רו"ח על היות  -לגבי מציע שהוא תאגיד תאגידים מסוגו. 
התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את 

 .בחתימתם המציע

בה ממוקמת תחנת  ציע מחזיק ברישיון עסק תקף מאת הרשות המקומיתהמ .7.3
 תחנת להפעלת, 1968-, בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"חהמוניות
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רישיון העסק כאמור יהיה בהתייחס לתחנת מוניות הנמצאת באיזור לגביו . מוניות
הוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע להצעתו צילום של לשם  מוגשת ההצעה.

 רישיון העסק. 

המציע הינו בעל תחנת מוניות המפעילה בכל משמרת מוניות בהיקף של לא פחות  .7.4
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה,   .במהלך שלוש השנים האחרונות מוניות 20-מ

לקיים תנאי זה  יחתום המציע על נוסח נספח ו' למסמכי המכרז, ובהם גם יתחייב
 לאורך כל תקופת ההתקשרות עם המל"ג, על הארכותיה, ככל שתהיינה. 

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול הנדרשים אישורים למציע כל ה .7.5
ס ואישור על ניהול )אישור ניכוי מ 1976 - חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

זה, יצרף המציע להצעתו צילום של  לשם הוכחת עמידתו בתנאי פנקס חשבונות(.
 מסמכים אלו.

 התמורה הצעת המחיר ותשלום  .8

 שני חלקים:  ובו המצורף כנספח ג'הנספח על גבי מחיר כל מציע יגיש הצעת  .8.1

ש"ח  70העומד על  - רמת גןובאזור תל אביב עבור נסיעות מחיר קבוע א. 
 30%-כולל מע"מ לנסיעה )יצוין כי בממוצע מהוות הנסיעות באזור זה כ

לתת מידע נתון זה מובא כדי מובהר בזאת כי מסך הנסיעות המזומנות. 
 (כללי בלבד, ואין בכך כדי לחייב את המל"ג בכל דרך או אופן

ביחס למחירון משרד התחבורה שעל המציע להשלים ב. אחוז הנחה 
המסלולים שצוינו בחלק העליון של  למעטחלקי הארץ לנסיעות בכל 

 הטבלה.

, וכן כוללים מע"מנים בו אם לנקוב במחירון, המחירים המצוימובהר כי בהת .8.2
 התעריפים שהוחרגו מן המחירון כוללים מע"מ.

ובניכוי אחוז ההנחה  המחירוןמודגש ומובהר כי, התשלום בגין כל נסיעה על פי  .8.3
אספקת השירותים לספק בגין שיגיעו כוללים את מלוא התשלומים המציע שהציע 
לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו על התשלומים המפורטים הספק בפועל. 

 כלשהו נוסף תשלום ישולם לא, לרבות ובמיוחד מודגש כי, בטופס הצעת המחיר
 .המתנה בגין

לו  תוחזרו, וכהעל ידי הזם שולתנסיעה ה , אגרת6ככל שתידרשנה נסיעות בכביש  .8.4
מועד ומיקום  מופיעיםהמשולם בו  שוברעותק של ה לצירוףבכפוף ג על ידי המל"

 הנסיעה.

שינוי בתעריפי משרד התחבורה למוניות במהלך תקופת עדכון או במקרה של  .8.5
התמורה ותאם תככל שתהיינה הארכות,  -ההתקשרות, לרבות הארכותיה 

 .לעיל 9.1בהתאם לאמור בסעיף 

התמורה עבור הנסיעות המוזמנות על ידי המל"ג תבוצע אך ורק על ידי המל"ג  .8.6
כל ו הספק. ובהתאם לנספח הצעת המחיר של הספק ובתנאים שיפורטו להלן

לגבות ו/או לקבל תשלומים אחרים ו/ או נוספים  םרשאי הפועל מטעמו לא יהיו
 כל טובת הנאה אחרת. מטעמם או מהנוסעים או
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 תקופת ההתקשרות  .9

על התקשרות ההסכם חתימת מיום תהיה הספק תחילת מתן השירותים על ידי  .9.1
תקופת ההתקשרות " -)להלן  , ולתקופה של שנההמל"גידי מורשי החתימה של 

 "(.הראשונה

 יום מראש 30-(, בהודעה בכתב ואופציהברירה )-זכותבלבד שמורה  ל"גלמ .9.2
ועד תקופה או תקופות נוספות הראשונה לההתקשרות להארכת תקופת  ,לפחות

. המל"ג )כולל תקופת ההתקשרות הראשונה( שנים בסך הכל( 5חמש )לסך של 
 צרכיהבכפוף לתהיה רשאית לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה, 

והתקנות  1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"בבלרבות  ,להוראות כל דיןו
 .ההתקשרות ולהוראות הסכם שהותקנו מכוחו

 השירותבחירת זוכה ובחירת כשירים נוספים, ביחס לכל אחד מאזורי  .10

  .הזוכה הספקעם סיום הליכי מכרז זה, תכריז ועדת המכרזים על 

 בנוסף, תכריז ועדת המכרזים על עד עוד שלושה כשירים נוספים, בסדר יורד .10.1
  .בהתאם להליך הבחירה

 ,את השירותים המבוקשים על ידיה לספק למל"גלא יוכל   הספק הזוכההיה ו .10.2
ה, מכל סיבה שהיא, תפנה המל"ג לכשיר יכולם או חלקם, במועד המבוקש על יד

. לא יוכל הכשיר השני לספק המחיר שלו שמדורג כשני ברשימה, בהתאם להצעת
תפנה  -את השירותים המבוקשים, כולם או חלקם, במועד המבוקש על ידי המל"ג 

  ום השלישי.המל"ג לכשיר שדורג במק

 בלעדיות עדריה .11

מודגש ומובהר בזה כי, אין באמור במכרז זה כדי להגביל בכל דרך את המל"ג לרכוש 
שירותים, מסוג השירותים נשוא מכרז זה מהספק הזוכה דווקא, והכל לפי שיקול דעתה 

ולספק והיא תהא רשאית לרכשם מאחרים לפי שיקול דעתה והדין החל, המוחלט של המל"ג 
 תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.הזוכה לא 

 :הליך הבחירה .12

רק  .לעיל 7תנאי הסף המפורטים בסעיף בעמידת ההצעות  קתיבד - שלב ראשון .12.1
 .אי הסף תעבורנה לבחינה בשלב השניהצעות שתעמודנה בכל תנ

נקודות  40עד  -בהתאם לפירוט הניקוד להלן  ההצעה איכות בדיקת - שני שלב .12.2
 איכות. 

בשלב בדיקת שלוש ההצעות שתקבלנה את מספר הנקודות הגבוה רק מובהר, כי 
  .לשלב השלישיתעבורנה להלן  איכות ההצעה כאמור

 לפי אמות המידה הבאות:יינתנו איכות לרכיב ה נקודות 40

לצורך קבלת ניקוד לפי סעיף זה, על  - המלצות בגין נקודות 02 עד .12.2.1
ממליצים ארגונים שמות של  3 לפחות' זעל גבי נספח לצרף המציע 
שירותים דומים לשירותים נשוא מכרז זה בשנתיים  מהמציע שרכשו

 האחרונות 
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 הממליצים ן"ג שיקול דעת בלעדי להתקשר לאחד או יותר מלמל
המפורטים בהצעה. הממליץ יתבקש לתת ציון תוך התייחסות 

 : נקודות 5 עדל של הבאים, כאשר לכל אחד מהם משק למאפיינים

 זמינותו של המציע ועמידתו בלוחות הזמנים שנקבעו עמו.  -

קיומן/העדרן של תלונות כלפי המציע ו/או מי מהנהגים ו/או  -
העובדים מטעמו, אודות העדר מקצועיות, התרשלות בביצוע 
מטלות, יחס בלתי נעים, ביצוע עבירות תעבורה או תקלה 

 משמעותית אחרת.

רכב מתאימים, באיכות -בהעמדת כלי הקפדה מצד המציע -
 תחזוקה גבוהה וברמת הכשירות הנדרשת.

עמידתו של המציע בתנאי הכשירות לרבות: רישוי, היקף צי  -
 הרכב, תקינות הרכב וכו' במשך כל תקופת ההתקשרות. 

שומרת לעצמה הזכות לפנות לאנשי קשר/ממליצים שלא צוינו  ג"המל
 בהתאםקודם שלה עם המציע, בהצעה, וכמו כן, להתחשב בניסיון 

לא יהיה  ינתןישלעיל. הניקוד  המצוייניםולמשקולות  המידה לאמות
 יחסי )בין ההצעות לבין עצמן(.

 1) בינוני(, נקודות 0) גרוע - כדלקמן במדרג יינתנו מאפיין לכל הציונים
 נקודות(. 5נקודות( ומצוין ) 4) מאוד טוב(, נקודות 2-3) טוב(, נקודות

 הציונים של הממוצע יהיה ההמלצות ברכיב למציעהסופי  הציון
 .המציע של השונים הממליצים מן שיתקבלו

המציע לצרף רשימה של נהגי המוניות  על –  ונהגים מוניות כמות בגין נקודות 51 עד
ו )שם מלא, ת.ז. ומספר רישיון נהיגה( ורשימה של מספרי הרישוי של יעל יד המועסקים

. הניקוד שיינתן יהיה יחסי בין המציעים, כך שמציע לרשותו העומדותהמוניות הפעילות 
 ידורגו המציעים ויתר הנקודות 15 מלוא את יקבל ביותר הגדולהשיציג את כמות המוניות 

 .הנהגים לכמות ביחס ובהתאם, אליו ביחס

 בעת)לאספקה, מקומות  15 - 10 שבהן מוניותברשותן  אשר לתחנות תינתנה נקודות 5 עד
  עבור נסיעות בקבוצות(. ,הצורך

 

 :להלן לאמור בכפוף, נקודות 60 עד - הכספית ההצעה בחינת -שלישי  שלב .12.3

 .המחיר הצעת מעטפות תפתחנה האיכות ניקוד השלמת לאחר .12.3.1

את הצעות שקיבלו שלוש הרק  נהעלתההצעה הכספית  ניקוד לשלב .12.3.2
  .איכותהגבוה ביותר בשלב הניקוד ה

יקבל את מלוא  -שיציין את אחוז ההנחה הגבוה ביותר  המציע .12.3.3
מציעים או יותר  ושנינקודות(. מובהר, כי היה  60הנקודות בשלב זה )

 כלאז  כי -אחוז ההנחה הגבוה ביותר  שהואאחוז הנחה זהה  יציינו
 המציעים הצעות יתרהנקודות.  60המציעים האלו יקבלו את מלוא 

 אחוז ההנחה הגבוה. ופן יחסי להצעה שבהבא ינוקדו
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  :ודירוג הזוכים שקלול ציוני האיכות וציון המחיר - רביעישלב  .12.4

ינוקדו בהתאם  לשלב בחינת ההצעה הכספיתשעברו  כל המציעים .12.4.1
יוכרז הגבוה ביותר הכולל למפורט לעיל. המציע שיצבור את הניקוד 

 .(כשירים שלושהספק הזוכה, ויתר הספקים ידורגו ככשירים )עד לכ

לעיל כדי לחייב את המל"ג לבחור  13.4.1מובהר, כי אין באמור בסעיף  .12.4.2
ההצעות וכי המל"ג תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה בה  מבין איזוב

, לפי שיקול או בעלת הציון הגבוה ביותר הוצע הסכום הנמוך ביותר
 .ובהתאם לדין דעתה המוחלט והבלעדי

 פרסום מסמכי המכרז .13

 ג."המלמתפרסמים באתר האינטרנט של זה על נספחיו, מכרז  מסמכי .13.1

לבצע רישום מוקדם  ,מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט על חובה .13.2
 את פרטיו המלאים mechrazim@che.org.il לכתובת דוא"ל: שלוחבדרך של מ

 .רזלמסמכי המכ ספח א'כנומסומן  המצורףפרטי המציע טופס ב

רישום מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה  .13.3
, אשר ועדכונים הודעותקבל לא י -בצע רישום מוקדם כנדרש שלא י מציע -ואולם 

, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות בדבר המכרז ימסרו למשתתפים האחרים,
בשל אי עמידה  -במכרז, בהעדר הפרטים הנחוצים, או אף להביא לפסילת הצעתו 

בתנאים נוספים שיידרשו, ככל שיידרשו. מציע שלא ישלח טופס פרטי מציע 
 ג בעניין זה."כנדרש במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד המל

 הבהרות ושינויים .14

כתב עד למועד הנקוב כמועד האחרון להגשת ב הבהרות/שאלות גישלה ניתן .14.1
בלבד.  mechrazim@che.org.il: "ללכתובת הדואלעיל  2שאלות הבהרה בסעיף 

 .02-5094584או  02-5094596יש לוודא קבלת המייל בטלפון 

 בלבד במבנה של טבלה כמפורט להלן: wordהשאלות יוגשו בפורמט של קובץ  .14.2

 השאלה/בקשת ההבהרה מספר הסעיף במכרז מס' סידורי

   

   

 

התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט, ללא ציון שמו או תיאורו  .14.3
של הפונה. באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות 

 ג"ג. המל"באתר. יובהר כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר תחייבנה את המל
תהיה רשאית לפרסם באתר האינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד, אם תראה בכך 

 צורך.

מציע שימצא אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי  .14.4
המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או 

  -ל פי הליך זה במסגרת בקשה למתן הבהרות עפגם אחר בהם, יפרטם בכתב 
אחרת הוא יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו/או אי התאמות 

mailto:mechrazim@che.org.il
mailto:mechrazim@che.org.il


 10 

, הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי ספקו/או כל פגמים אחרים כאמור. למען הסר 
 ידי המל"ג.-אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כאמור תקבע על

התשובות לשאלות ההבהרה, שיפורסמו באתר האינטרנט, מהוות חלק בלתי נפרד  .14.5
ממסמכי המכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות שפורסם 

 ג, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של המציע בראשי תיבות."ידי המל-על

שינויים  ג רשאית, בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס"המל .14.6
ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 
והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם 

 )נספח א'(. של המשתתפים ששלחו טופס פרטי מציע

בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ  סתירהמובהר, כי בכל מקרה של  .14.7
רות ו/או תיקונים כאמור בסעיף זה על תת סעיפיו, יגבר האמור בקובץ הבה

ההבהרות/התיקונים לפי העניין. היה ופורסם יותר מקובץ הבהרות/תיקונים אחד 
ייעשה  ,בכל מקרה ויש ביניהם אי התאמה, יגבר הקובץ שפורסם במועד המאוחר.

 .מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול

 פים להמבנה ההצעה והמסמכים המצור .15

  :)לכל איזור בנפרד( תוגשנה באופן הבאזה ההצעות למכרז 

 ירשם: "ועליה 2מעטפה מספר את ו 1מעטפה מספר מעטפה אחת שתכיל את  .15.1
עבור המועצה  מוניותב הסעות ירותישל 03/2016 מספרשלבי -דומכרז פומבי 

)להלן:  ללא שום סימני זיהוי של המציע" וגוש דן המרכז זורלא גבוהה שכלההל
  ."(מעטפת ההצעה"

תכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת בהליך זה במקור  – 1מעטפה מספר  .15.2
מספר שלבי -דומכרז פומבי "על גבי מעטפה זו תרשמנה המילים , עותקים 2ועוד 

שכלה הלעבור המועצה באזור המרכז וגוש דן לשירותי הסעות במוניות  03/2016
 :זו תכיל את המסמכים הבאיםה מעטפהצעה מקצועית".  - גבוהה

קציה יאו כל אינדנספח הצעת המחיר,  למעטלמכרז זה,  הנספחיםכל  15.2.1
לאחר שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים וצורפו להם למחיר, 

האסמכתאות הנדרשות, כשהם חתומים על ידי המציע, באמצעות 
דין או -מורשי החתימה שלו, כדין, וכשהם מאומתים על ידי עורך

 חשבון, מקום שיש דרישה לכך.רואה 

 להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הנדרשים במכרז. האסמכתאותכל  15.2.2

' על נספחיו טהמצורף למסמכי מכרז זה המסומן נספח  ההסכםנוסח  15.2.3
 בחתימה מלאה. י מורשי החתימה של המציע כשהוא חתום על יד

 , לרבות התשובות לשאלות הבהרה ככל שפורסמו,כל מסמכי המכרז 15.2.4
 כשהם חתומים בראשי תיבות על כל עמוד ועמוד.

. על גבי מעטפה זו הצעת המחיר )נספח ג'( בלבדתכיל את נספח  - 2מעטפה מספר  .15.3
לשירותי הסעות במוניות  03/2016מספר שלבי -דומכרז פומבי תרשמנה המילים "

הצעת  - 2מעטפה מספר , שכלה גבוהההלעבור המועצה באזור המרכז וגוש דן 
 . על המעטפה להיות סגורה.וכן שמו של המציע המחיר"

כל מסמך או  1מובהר ומודגש בזה כי אין לצרף לחומר המוגש במעטפה מספר 
 מידע הקשור להצעת המחיר ו/או המצביע עליה, והצעה כאמור תיפסל.
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 .ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה, במדויק .15.4

 הגשת ההצעה .16

 להגיש יש, סגורה כשהיא, לעיל 15 בסעיף כאמור הוכנה אשר ההצעה מעטפת את .16.1
ג ברחוב "ג, הנמצאת במשרדי המל"לתוך תיבת המכרזים של המל ולהכניס

המפורט  מהמועד האחרון להגשת הצעותירושלים, לא יאוחר  43ז'בוטינסקי 
תיבת המכרזים נכון למועד זה היא  בתוך . הימצאות ההצעהלעיל 2בסעיף 

הצעה שלא תמצא במועד הנקוב לעיל בתוך תיבת באחריות המציע בלבד. 
 .לא תידוןתיפסל ו -המכרזים של מכרז זה 

ניתן להכניס הצעות לתיבה, לפני המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה'  .16.2
 חגים וימי חול המועד(.)למעט ימי שבתון, ערבי חג,   16:00עד  8:00שעות הבין 

 תוקף ההצעה .17

יום מהמועד האחרון להגשת  180הצעה שהוגשה במסגרת מכרז זה תעמוד בתוקף למשך 
עד לקבלת החלטה סופית   יאריך המציע את תוקף הצעתו  -ג "הצעות.  היה ותבקש זאת המל

  .במכרז

 לשון הפנייה .18

מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות  מכרז זהההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי 
 זכר.בלבד נרשמה הפניה בלשון 

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז .19

ועדת המכרזים תאפשר למשתתף במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  .19.1
)ה( לתקנות חובת 21ובמסמכי ההצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 ובהתאם להלכה הפסוקה. 1993 -המכרזים, התשנ"ג 

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים  .19.2
(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים "סודייםה החלקים" -)להלן 

 לאחר סיום המכרז ינהג כדלקמן:

יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן  .19.2.1
משמעי. מובהר, כי חלקים שיש בהם כדי להוכיח את -ברור וחד

עמידתו של המציע בתנאי הסף והצעת המחיר לא ייחשבו, בכל 
 יים. מקרה, כסוד

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים  .19.2.2
 למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

יראו אותו כמי שמסכים  -מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים 
 למסירת שאר חלקי הצעתו, אשר לא סומנו, לעיון מציעים אחרים.

ה הודאה בכך שחלקים אלה סימון חלקים בהצעה כסודיים מהוו .19.2.3
בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן 
שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 המציעים האחרים.

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של  .19.2.4
 ועדת המכרזים בלבד.
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המפורטים בהצעת  החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים .19.2.5
הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים 

 לזוכה.בכתב התראה 

 יםכלליתנאים  .20

לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר מציעים. הצעה שלא תצביע במפורש על  .20.1
 . עלולה להיפסל –המציע ברורה של זהות 

בעלת הניקוד הגבוה לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או  תמתחייב האינ ג"המל .20.2
 .בהצעה כלשהיביותר ו/או 

ג שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה "המל .20.3
מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, או שהיא חסרה התייחסות 

מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי  ג"מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המל
ג תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה ", המלהלגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור ל

שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או אינו תואם את תנאי השוק ו/או את דרישות 
ג באופן שיש בו "המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי, לדעת המל

ו המעשית של המציע לבצע את התחייבויותיו באופן כדי להטיל ספק ביכולת
 התואם את דרישות מכרז זה, לרבות העמידה בהיקף התקציבי המאושר.

ג שומרת על זכותה לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מהשירותים "המל .20.4
המפורטים בו בכל עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. במסגרת 

ג רשאית להתחשב, בין היתר, במספר "תהיה המל שיקול דעתה לעניין זה,
ההצעות שתוגשנה בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכרז זה 

 ובסכומי התשלום שנדרשו בהן.

ג רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות "המל .20.5
לעשות כן, לרבות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו, ו/או לאפשר למציע 

כנדרש לפי תנאי הליך זה, ובלבד  ןבעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או רשיו
, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון ןשכל מסמך, רישיו

 להגשת ההצעות.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפנייה המצורפים בזה או כל  .20.6
בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל הסתייגות לגביהם 

 דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

נוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ב .20.7
ועדת המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל 
בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי  

 .את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה

ג רשאית בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד "המל .20.8
האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו, על 

 פי שיקול דעתה.

מציעים יישאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או ה .20.9
 ג בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה."שיפוי מאת המל

למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את  .20.10
מציע הזוכה וכי בטרם ג וה"הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המל

ג "ג על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המל"חתימת מורשי החתימה מטעם המל
 רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה.
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ג על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים על "אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המל .20.11
 .או התקנות על פיו 1992-פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב

או בכל מקרה אחר  מקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם,ב .20.12
ג רשאית )אך לא "המל שבו ההסכם לא ייחתם עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא,

מובהר בזה למען הסר  להתקשר בחוזה עם מציע אחר.חייבת(, לפי שיקול דעתה, 
תו כאמור, כל ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה )הראשון( יסרב לממש את הצע

ותהא לכך הסיבה אשר תהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או 
אחרת להיבחר כמציע הזוכה במכרז, וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול 

 ג."דעתה של המל

וזאת גם  הנחת דעתהלדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים ל תרשאיג "המל .20.13
 ה.לשיקול דעתפתיחת ההצעות והכל בהתאם לאחר 

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית  .20.14
 המשפט המוסמך לדון בו מבחינת העניין בירושלים.

 רשימת הנספחים

 טופס פרטי מציע  - נספח א'

 טופס הגשת הצעה  -' נספח ב

 הצעת מחיר  -נספח ג' 

 טופס הזמנת נסיעה  - נספח ד'

 והתחייבות בדבר עמידה בתנאי סף תצהיר - נספח ה'

 תצהיר בעניין שמירת זכויות עובדים.  -נספח ו' 

 רשימת ממליצים. -' נספח ז

  ערבות ביצוע דוגמת  - 'חנספח 

 הסכם התקשרות – נספח ט'

 .2013 –צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר נסיעה במונית(, התשע"ג  –נספח י' 
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 טופס פרטי מציע -נספח א' 

 : _________ תאריך

  לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

  mechrazim@che.org.il :בדוא"ל

 03/2016מספר שלבי -דומכרז פומבי מסמכי מצויים בידינו מצהירים כי  מ/י הח"אנו
כפי  שכלה גבוהההלעבור המועצה  באיזור המרכז וגוש דן  לשירותי הסעות במוניות

המכרז  בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה  ג,"שפורסמו באתר האינטרנט של המל
 האמור לכתובת הבאה:

 שם מלא של המציע____________________________________

 _____________________ )מס' עוסק מורשה/מס' ח.פ.( : זיהוי' מס

 אנשי קשר )שם ותפקיד( ___________________________

   ___________________________ טלפון מספר

 ___________________: ___ נייד

  ________: _______פקסימיליה מספר

 _________________: ____אלקטרוני דואר

 _____________________________________)כולל מיקוד(: _____ מלאה כתובת

 ועדכוניםמלשלוח לנו הודעות  הרפטו המל"ג  - זהלנו כי במידה ולא נשלח טופס  ברור
 נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיהבדבר המכרז, ו

, ככל שתפרסם, או שעלולים פרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרזתוהבהרות שהמל"ג 
אשר ימצא אותה עת בידי  -להיפגע סיכויינו לזכות במכרז, בהעדר מידע מספיק 

 ם האחרים.המתמודדי

עוד ידוע לנו ואנו מסכימים כי, היה ורשמנו בטופס זה ו/או בהצעתנו פרטים בלתי 
 –ג ליצור עמנו קשר "ברורים, ו/או בלתי מדויקים ו/או חסרים, אשר יכבידו על המל

 ג רשאית לפסול הצעתינו ולו מטעם זה בלבד."תהיה המל

 , בברכה

 _______________וחותמת חתימהמלא : _____________________  שם

 ומדובר בתאגיד: במידה

 __________________: __ תפקיד  _________________: __ החותם שם

 " או באמצעות מתבקשים לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה הנכם

 02-5094584/96טלפון 
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 טופס הגשת הצעה -נספח ב' 

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

באיזור  לשירותי הסעות במוניות 03/2016מספר שלבי -דומכרז פומבי להלן הצעתינו במסגרת 
 .שכלה גבוהההלעבור המועצה וגוש דן  המרכז

 שם המציע: ___________________________________

 ______________ מספר תאגיד/עוסק מורשה 

 זה(:פרטי נציג המציע )אשר ישמש גם איש קשר לצרכי מכרז 

 שם פרטי: ______________

 שם משפחה: _____________

 תפקיד: ________________

 כתובת:_____________________________________

 טלפון: _______________ סלולרי: _______________

 פקס: _________________

 דואר אלקטרוני: __________________________

 החתימה של המציע הם )יש לפרט ביחס לכל מורשה חתימה שם, תעודת זהות ותפקיד(: מורשי

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז,  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתינו זו ניתנת  .1
את  נוזמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבל נווההסכם המצורף, ולאחר שניתן ל

ו מקבלים את כל התנאים אנו מצהירים כי אנ .לשם הגשת הצעה נוכל הפרטים שהיו נחוצים ל
 ללא סייג.על נספחיו, במסמכי המכרז, המפורטים 

, על פי רת הצעתינו זול ידינו מפורטת בהצעת המחיר המוגשת במסגהתמורה המבוקשת ע .2
 דרישות המכרז.

 ועד ממועד מסירתה החל בתוקף תעמוד ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3
 תוקפה, בתנאי המכרז כקבוע למכרז ההצעה להגשת האחרון המועד מן הימים 180 תום

 המועצה, ככל שתבחר המועצה להאריך את תוקפה כאמור.לפי הודעתה של  לתקופה יוארך
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, לרבות לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .4
ההסכם כשהוא חתום על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי המכרז 

 כשכל אחד מעמודיו חתום על ידי הנ"ל בראשי תיבות.

 את לאחר להעביר כי ידוע לנו ואנו מסכימים כי, לא נהיה רשאים אנו מצהירים בזה, .5
 מקצתן. או כולן שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה, ההסכם על פי זכויותינו או חובותינו

אנו מגישים הצעה זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי,  .6
וטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן עם המשתתפים האחרים או משתתפים פ
 נו.ידי-הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על

אנו מצרפים לזה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסמכי המכרז ובמיוחד את אלה  .7
 הנדרשים לשם הוכחת עמידתנו בדרישות הסף.

 

 מיטב ידיעתנו.אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי 

     

שם מורשה   תאריך
 חתימה

 חתימה 

 

     

שם מורשה   תאריך
 חתימה

 חתימה 
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 טופס הצעת מחיר -נספח ג' 

 (נפרדת במעטפה יוגש)
 ______ ____:____תאריך        

  לכבוד

 לשירותי הסעות במוניות 03/2016שלבי מספר -דומכרז פומבי במסגרת המחיר שלי -הצעת להלן

 :עבור המועצה להשכלה גבוהה באזור המרכז וגוש דן

 ש"ח כולל מע"מ לנסיעה 70ישולם מחיר קבוע של  רמת גןובאזור תל אביב עבור נסיעות  .א

מובהר מסך הנסיעות המזומנות.  30%-)יצוין כי בממוצע מהוות הנסיעות באזור זה כ)

לתת מידע כללי בלבד, ואין בכך כדי לחייב את המל"ג בכל נתון זה מובא כדי בזאת כי 

 . (דרך או אופן

 אחוז הנחה עבור כל יתר הנסיעות שאינן במסגרת המסלולים המפורטים בסעיף א' לעיל: .ב

 למחירון בהתאם הנסיעות שאינן מפורטות בסעיף א' לעיל,מתחייב לבצע את  אני

' למסמכי המכרז וכפי שיעודכן מעת לעת( ימשרד התחבורה )המצורף כנספח  שמפרסם

 מהתעריפים( ים)ובמילים: ................ אחוז _____%  של הנחה בניכוי וזאת

 המרכז"ג באזור המלעם  ההתקשרות במסגרת ידי על שתבוצע נסיעה כל בגין, האמורים

 וגוש דן.

 הנחיות למילוי הצעת המחיר בחלק ב':

 או ערך הגבוה ממנו. " )אפס(0ניתן לציין ערך " .1

 תיפסל.  -)אפס(, והצעתו של מציע שיציין ערך כאמור  0 -לא ניתן לציין ערך הנמוך מ .2

הינה תמורה , התמורה המפורטת בהצעתנו זו כפי שהיא מפורטת בטופס זהאני מצהיר כי  .ג

תשלום ו/או החזר הוצאות נוסף מכל סוג כל סופית ומוחלטת ואנו לא נהיה זכאים ל

 . שהוא

 ___________________המציע ______ שם

 __________( _____תאגידוי )מס' עוסק מורשה/מס' מס' זיה

 _______________________       כתובת

 ___________________ פקסימיליה ____________________ טלפון

 

 ולראיה אני בא על החתום באמצעות מורשי חתימה:

 _________ ____________:/םתפקידו ____________________/מיםהחותם
 

 _________________חתימה וחותמת 
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ד'נספח   

 

 

 נספח ד'

 הזמנת הסעה טופס

 לכבוד

_________________ 

_________________ 

 

 תאריך: .1
 

 
 

 
 שם הנוסע ותפקידו: .2

 
 
 

 
 שם הוועדה/נושא הישיבה .3

 
 
 

 
/רכז הוועדה/ נציג המל"ג .4

 מזמין הישיבה מטעם מל"ג  
 

 
 

 
 שעת יציאהוכתובת המוצא  .5

 
 
 

 
 שעת הגעה  וכתובת היעד  .6

 
 
 

 
 שם וחתימת הנוסע .7

 
 
 

 
 שם וחתימת הנהג .8

 
 
 

 
 

 חתימת הנהג  8ימולאו ע"י הנוסע, סעיף  1-7*סעיפים 
 

 

_______________________   

 מו המלא של הנוסע וחתימתו ש

 

 . וחתום מלא הטופס ללא חשבונית תשולם לא. לחשבונית יצורף זה הזמנה טופס העתק
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 והתחייבות תצהיר בדבר עמידה בתנאי סף  - ה' נספח

 
לשירותי  03/2016 שלבי מספר-פומבי דו למסמכי מכרז 7בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 

הח"מ,  י, אנעבור המועצה להשכלה גבוהה וגוש דןבאזור המרכז הסעה במוניות 

את המציע מוסמך בחתימתי לחייב המספר מזהה _____________  ,__________________

 כדלקמן: מצהיר______________________, 

 .המרכז וגוש דןבאיזור המציע הינו בעל תחנת מוניות  .1

מוניות  20-של לא פחות מ הפעילה בכל משמרת מוניות בהיקףשל המציע  תחנת המוניות .2

 .(2013-2014-2015במהלך שלוש השנים האחרונות )

לא  ,במכרז שיזכה ככל, המציע ייד על המופעלות המוניות מספר כי מתחייב אני, כן כמו .3

 –לאורך כל תקופת ההתקשרות עם המל"ג, לרבות הארכותיה  יפחת מהנדרש בתנאי הסף

 .ככל שתהיינה

 

 תנאי הסף.יתר כל האישורים הנדרשים לשם הוכחת עמידתי באני מצרף לזה בנוסף, את 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 

 ולראיה אני בא על החתום, היום .........................

 

 
_________________ 

 המצהירשם וחתימת 
 

 אישור חתימת המצהיר

 

 
המוסמך "ז .......................בעל ת ......................... הופיע בפני ..............הנני מאשר כי ביום 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  לחייב בחתימתו את המציע,

 בפני על התצהיר דלעיל.הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם 

 
 

____________  ______________________  ______________ 
 חתימת עוה"ד  חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך
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 ו' נספח

 זכויות עובדיםשמירה על תצהיר בדבר 

 

אני הח"מ ___________ ת"ז _________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי 
 מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 

לרכישת  03/2016מספר שלבי -דומכרז פומבי במסגרת  הנני עושה תצהירי לצורך הגשתו .1
 .השכלה הגבוההל עבור המועצה באזור המרכז וגוש דןהסעה במוניות שירותי 

 לעשות תצהיר זה. ______,________________ ,הספקאני מורשה חתימה ומוסמך מטעם  .2

 התקיים אחד מאלה:אני מצהיר כי  .3

 במקום המתאים( X)יש לסמן 

  המציע ובעלי השליטה בו ובעלי זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק
ולא לפי חוק  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשמ"א

 .1987-שכר מינימום, התשמ"ז

 ה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים המציע ובעלי השליטה בו ובעלי זיק
או לפי חוק הגנת  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשמ"א

, אולם חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון 1987-השכר, התשמ"ז
 להגשת הצעות במכרז.

נן בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, מובהר, כי הגדרות "בעל שליטה" ו"בעל זיקה" הי
 . 1976-התשל"ו

לעיל, מוצהר עוד כי, המציע וכל בעלי השליטה בו  3מבלי לגרוע מכלליות ההצהרה בסעיף  .4
; חוק הגנת 1987 –מקיימים את הוראות החוקים הבאים: חוק שכר המינימום, התשמ"ז 

; חוק פיצויי 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה; 1958 –השכר, התשי"ח 
 –; חוק חופשה שנתית, התש"י 1976 –; חוק דמי מחלה, התשל"ו 1963 –פיטורין, התשכ"ג 

; 1959 –עסוקה, התשי"ט ; חוק שירות הת1951 –; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1950
; פקודת 1965 –; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו 1954 –חוק עבודת נשים, התשי"ד 

חוק הגנה על  ;1946; פקודת הבטיחות בעבודה, 1945תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 
;  חוק 1977-עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז

חוק ; 1953-; חוק החניכות, תשי"ג1949-החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט
; חוק שירות 1954-; חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד1953-עבודת הנוער, תשי"ג

חוק הגנה על ; 1967-; חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז1959-ה, תשי"טהתעסוק
; חוק שוויון 1957-; חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז2006-עובדים בשעת חירום, תשס"ו

; חוק עובדים 2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף ; 1988-בודה, תשמ"חהזדמנויות בע
; חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, 1991-זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א

לחוק  8; סעיף 1998-ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח ; פרק1996-תשנ"ו
-; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א1998-הטרדה מנית, תשנ"ח למניעת

( והודעה והליכי מיון וקבלה לעבודה )תנאי עבודהולמועמד לעבודה ; חוק הודעה לעובד 2000
 .2011-דיני העבודה, תשע"ב; החוק להגברת האכיפה של 2002-תשס"ב

 אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
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 אישור

אני הח"מ __________ עורך דין מרחוב _________________ מאשר בזאת כי ביום 
המוכר לי אישית/ שהזדהה בפניי באמצעות ת.ז מספר _______ התייצב בפני ____________ 

זה לאחר שהוזהר כי עליו להצהיר אמת אחרת יהא צפוי  וחתם על תצהיר____________ 
 .אם לא יעשה כן, אישר נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו בפני לעונשים הקבועים בחוק

           
  ___________________ 

 עורך הדין וחותמת חתימת   
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 רשימת ממליצים –' זנספח 

 

 המציע _______________________:להלן פירוט שמם ופרטיהם של ממליצים על שירותי 

 

שם החברה/הארגון 
 רוכש שירותי ההסעה 

תקופת 
ההתקשרות 

 תאריך( -)תאריך

שם הממליץ 
 ותפקידו בחברה

מספר טלפון 
 וטלפון נייד

 כתובת דוא"ל
מספר נסיעות ממוצע 

בתקופת  –בחודש 
 ההתקשרות

 

1 

     

 

2 

     

 

3 

     

 

4 

     

 

5 

     

 

6 

     

 

7 
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 כתב ערבות ביצוע  -ח'נספח 
 

 יוגש על ידי הספק הזוכה בלבד
 
 

 ________________ הביטוח חברת/הבנק שם
 ________________________ הטלפון' מס
 : ________________________הפקס' מס

 

 
 ביצוע  ערבות-כתב

  לכבוד

 השכלה גבוההל מועצהה

 
 '____________מס ערבות: הנדון

 
 ₪( ____________: במיליםו)₪   __________של     לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 ____________. . מדד הבסיס יהיה המדד שפורסם בגין חודשלמדד שיוצמד
                                                               

"( החייב" - להלן____________________________________________): מאת תדרשו אשר
לשירותי הסעה במוניות באזור המרכז וגוש דן עבור המועצה  03/2016שלבי מס' -פומבי דו מכרז עם בקשר

 להשכלה גבוהה וההתחייבויות בחוזה המצורף למכרז. 
 בדואר במכתב אלינו שנשלחה הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו

 לעמוד שיכולה שהיא כל הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי, רשום
 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב
 _______________  תאריך עד______________  מתאריך בתוקף תהיה זו ערבות
 __________________________שכתובתו הביטוח' חב/הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 הביטוח' חב/הבנק שם                                                                                                             
 

_______________________________         __________________________________ 
  הביטוח חברת/הבנק סניף כתובת                                         הסניף' ומס הבנק' מס                  

 
 

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות
 

                  ________________                       ________________                       ________________ 
  וחותמת חתימה                                         מלא שם                                                  תאריך          
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 הסכם -' טנספח 

 

 2016שנת  שנערך ונחתם בירושלים, ביום ____  חודש __________

   :בין

 מועצה להשכלה גבוההה

 ירושלים 43רחוב ז'בוטינסקי מ

 ("המל"גאו " "מועצהה" -)להלן 

 ;מצד אחד        

   :לבין

_________________________  

 מספר זיהוי _________________

 _____________________ מרחוב

 "(הספק" -)להלן 

 ;מצד שני        

שלבי -דומכרז פומבי במסמכי בקבלת השירותים כמפורט  נתמעוניי ל"גוהמ  הואיל
זור המרכז וגוש דן עבור המועצה לשירותי הסעות במוניות בא 03/2016מספר 

 ;(1נספח כמסומנים )מסמכי המכרז מצורפים להסכם זה ו שכלה גבוהההל

זור המרכז וגוש דן,  שאושרה ונבחרה על ידי ועדת ת מחיר לאוהספק הציע הצע  והואיל
המכרזים של המל"ג ביום .............. )הצעת המחיר מצורפת להסכם זה 

 ;(2ומסומנת כנספח 

והספק הסכים לקבל על עצמו את מתן השירותים בהתאם להצעה שהגיש    והואיל
 רותיםיצהיר כי הוא מוכן ומסוגל לבצע את השמ, והוא ובכפוף לתנאי הסכם זה

 ;לשביעות רצונה של המל"ג

 אשר על כך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:

 ופרשנות , הגדרותנספחים ,מבוא

 .ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1

 נספחי ההסכם הם: .2

באיזור  במוניות הסעות לשירותי 03/2016 מספר שלבי-דו פומבי מכרזמסמכי  - 1נספח 
 .שכלה גבוהההל המועצה עבורהמרכז וגוש דן 

 הצעת המחיר של הספק.  - 2נספח 
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 .ערבות ביצוע בנקאית  -הוא נספח ח' למכרז  - 3נספח 

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 .תשמשנה גם לצורכי הסכם זהכי המכרז למסמ 3ההגדרות הכלולות בסעיף  .3

 שני בין ליישב מאמץ יעשה ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .4
 נוסח יגבר ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות. הנוסחים
 .בהסכם הכתוב וכנוסח המציעים את המחייב כנוסח זה נוסח ויראו המכרזעל נוסח  ההסכם

מובהר כי חוסר לא ייחשב לסתירה וכי בכל מקרה ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים 
 .כמכלול

כל התחייבויות הספק בהסכם, בכל עניין שהוא, מוסיפות על התחייבויות הספק במסגרת  .5
 הוראות המכרז )ואינן מחליפות אותן( ולהיפך.

 אמנת שירות

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: הספק

להתייצב במקומות האיסוף שנקבעו עמו במועד המדויק שנקבע על ידי המל"ג, עם מונית  .6
תקינה, התואמת את סוג המונית שהוזמנה, כשהיא נקייה וכשירה לביצוע ההסעות והכל 

 בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו. 

במקרה של תקלה במונית המשמשת למתן שירותי הסעה על פי הסכם זה, ידאג הספק  .7
 הפעיל מונית חלופית לשם מתן שירותי הסעות על פי הסכם  זה.ל

כל מונית שתועמד על ידי הספק לרשות המל"ג, בהתאם להוראות הסכם זה, תהיה במצב  .8
 בטיחותי תקין במשך כל תקופת ההתקשרות. 

בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות יהיה ברשותו של הספק רישיון תקף ממשרד התחבורה  .9
ה במוניות ותעודת רישוי מהרשות המקומית, וכן רישיונות רכב ותעודות למתן שירותי הסע

 ביטוח חובה ברי תוקף לגבי כל אחת מהמוניות המשמשת לצרכי ביצוע הסכם זה. 

 השירותים יבוצעו על ידי נהגים מורשים האוחזים ברישיונות תקפים, בלבד. .10

שרות יעמוד הספק בכל מבלי לגרוע מהתחייבות הספק לעיל, בכל עת במהלך תקופת ההתק .11
 התנאים הנדרשים במכרז, בהסכם ובכל המצגים שהציג בהצעתו ואשר מכוחם זכה במכרז. 
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 והתחייבויותיו הספקהצהרות 

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

הוא קרא בקפידה את כל מסמכי המכרז תוך תשומת לב מיוחדת למפרטי הדרישות ולסעיפים  .12
המפרטים את חובות הספק והוא מתחייב לבצע את שירותי ההסעות ואת כל הפעולות 
הכרוכות בהם, גם אם אינן נזכרות במפורש בהסכם זה ונספחיו והכל בדייקנות, ביעילות, 

 בועים בהסכם זה. באדיבות, במומחיות ובמועדים הק

 הסכם זה. הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לביצוע השירותים לפיכל ו יביד .13

כל הפרטים וההצהרות שמסר במסגרת הצעתו במכרז, ובכללם פרטים על ניסיונו, הכשרתו,  .14
 -הרישיונות וההיתרים שבידו, כוח האדם המועסק על ידו, המוניות והציוד המצויים ברשותו 

 מדויקים ונכונים.כולם מלאים 

ספקת אהכלים והחומרים, הדרושים לשם הציוד, האמצעים, המוניות, כל הוא אחראי כי,  .15
ימצאו ברשותו ובחזקתו ויעמדו , ועמידה בכל התחייבויות הספק על פי ההסכם השירותים

 לשימושו לשם ביצוע המטלות שנטל על עצמו, משך כל תקופת ההסכם.  

כל הקשור לביצוע השירותים על פי הסכם זה, וכל פעולה הוא ישתף פעולה עם המל"ג ב .16
הנלווית להם או כרוכה בהם, לרבות התחייבות לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, 
שיפור והחלפה, מייד עם קבלת דרישתה הראשונה של המל"ג, והכל על אחריותו, על חשבונו 

 ובלוח הזמנים הקצר ביותר האפשרי.

בידו וברשותו כל היתר ורישיון הדרושים לביצוע השירותים נשוא הסכם  הוא אחראי להחזיק .17
זה וכל פעולה הכרוכה בהם. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוא מתחייב שלא לבצע פעולה 

 כלשהי, אלא בכפוף לקבלת היתר ו/או רישיון הנדרשים כדין לשם ביצועה.  

 יקף ובעל כישורים, ניסיון כנדרשכח אדם בה , במשך כל תקופת ההתקשרות,עסיקהוא י .18
לאספקת השירותים ברמה הגבוהה ביותר לרבות באיכות הנדרשת ותוך עמידה בלוחות 

 הזמנים.

, יו על פי הסכם זה, כולן או מקצתןלא יהיה רשאי להעביר לאחר את חובותיו או זכויות הוא .19
 .אלא באישור המל"ג בכתב ומראש

להזמנת השירותים בכמות  תמתחייב האינ "גלשהמספק למען הסר ספק, ידוע ומובן ל .20
  מינימלית או כמות כלשהי.

 תקופת ההסכם

יום לועד חתימתו על ידי מורשי החתימה של המל"ג למשך שנה  תחילתו של ההסכם מיום .21
  "(.תקופת ההתקשרות הראשונה" -)להלן  _________

תקופת להאריך  (, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,אופציהלמל"ג נתונה זכות הברירה ) .22
( שנות התקשרות 5הראשונה בתקופה או תקופות נוספות ועד לסך של חמש )ההתקשרות 

 )כולל תקופת ההתקשרות הראשונה(. 

תוך תקופת ב ,כולו או כל חלק ממנו ,להביא את ההסכם לידי גמר תהיה רשאיהמל"ג ת .23
ל ולספק לא ואף ללא סיבה כל , מכל סיבה שהיאימים מראש 30בהתראה של ההתקשרות, 

 תהא כל טענה בעניין.
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 לספקיום ממתן ההודעה כאמור, והמל"ג תשלם  30במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום 
לא  המל"ג .את התשלומים המתייחסים לביצוע השירותים שביצע הספק עד לתאריך הביטול

בכל פיצוי או תשלום שהוא, עבור או בקשר עם אותו חלק שהביטול מתייחס  תהיה חייבת
 אליו או בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה.

שהוכנו  מידע או להשתמש בכל מסמך תרשאי המל"גהיה תבוטל ההסכם או הגיע לידי סיום,  .24
במסגרת מתן השירותים או לעניין  המל"ג,ידי הספק או עובדיו או הפועלים מטעמו עבור -על

 ביצוע הסכם זה.

על עבירה על החוק או במקרה של ביצוע  הספקשל ההסכם מצד  יסודיתהפרה  במקרה של  .25
 לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת. תרשאי מל"גהיה הת - יויד

 תמורהה

ואם במלהתחייבויותיו לפי הסכם שלם לספק תמורת ביצוע השירותים ומילוי יתר ת ל"גהמ .26
 להסכם. 2את הסכומים המפורטים בנספח ובמועדם, 

תמורה נוספת עבור  כל שלם תלא  ל"גהמ. הוא סופילהסכם,  2בנספח  , כאמורסכום התמורה .27
השירותים המפורטים בהסכם זה, לא במהלך ביצוע השירותים ולא לאחר פקיעת תוקף 

מהם, לא לספק ולא לכל הסכם זה, לא עבור ביצוע השירותים ולא בקשר להם או כל הנובע 
 .המתנה בגין כלשהו נוסף תשלום ישולם לאיודגש כי  אדם אחר.

 

דו"ח הסעות מפורט לגבי החודש שהסתיים, בצירוף  בסיום כל חודש יגיש הספק לנציג המל"ג .28
שוברי הנסיעה חתומים על ידי הנוסעים הכוללים את כל הפרטים הדרושים כמפורט בשובר 

לרבות את שם מזמין הנסיעה, מועדי ההזמנות, מועדי הנסיעות, את  הנסיעה )נספח ה' למכרז(
חיר הנקוב עבור כל נסיעה , וכן את הממקום ושעת היציאה ואת מקום ושעת ההגעה ליעד

 ונסיעה. 

בהתאם לדוח חשבונית מס לאחר שיאושר הדוח על ידי נציג המל"ג, הספק יגיש למל"ג  .29
 .המאושר

המס  יום מקבלת חשבונית 45תוך  לחשבון הספקהמל"ג תבצע את התשלום בהעברה בנקאית  .30
 .לעיל 29כאמור בסעיף 

עקב עיכובים באישור דוח הנסיעות,  כל דרישות או טענות כלפי המל"גלא תהיינה  לספק .31
מסיבות של חוסר פרטים בדוח הנסיעות ו/או קיומם של פרטים שאינם נכונים ו/או כל חוסר 

 בכל מסמך אחר הקשור בדוח הנסיעות.

 ליקויים ופגמים

לתקן   הספקקבעה המל"ג כי מתן השירותים אינו מתבצע כראוי, תהא קביעתה סופית ועל  .32
 .ידי המל"ג ולשביעות רצונה-במועד שנקבע לכך עלאת הטעון תיקון 

לא תיקן הספק את הטעון תיקון בהקדם האפשרי, לפי דרישת המל"ג, אזי המל"ג תהא  .33
רשאית להעסיק אחר שיבצע את השירותים הנדרשים, וזאת מתוך התמורה המגיעה לספק על 

 האמורה להשתלם להספק על פי הסכם  זה. פי הסכם זה וכל תשלום כאמור יקוזז מהתמורה

 ושמירה על סודיות ניגוד עניינים

הספק מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא,  .34
/או ומתן השירותים ע"פ הסכם זה, וכי אין הוא קשור עם להפריע לסתור או שיש בה כדי 

להתחייבויותיו  עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל
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סכם זה מלקחת חלק ו/או להיות המכוח הסכם זה. הספק מתחייב להימנע במשך כל תקופת 
מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם 

 זה.

תכריע  - יין פלוני יש משום חשש לניגוד ענייניםבכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בענ .35
 .  ל"גמה של יועמ"ש הדעתחוות 

כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם,              .36
אינם  רשאים  למסור לאדם  , והספק, עובדיו וכל הפועל מטעמול"גרכושו הבלעדי של המו הינ

המוסמכים לכך, כל חומר, מסמך או מידע הקשור במתן השירותים,  ל"גאחר, פרט לעובדי המ
מסמך כאמור אלא בכפוף לאישור  וכן אינם רשאים לשמור לעצמם העתקים של כל חומר או

 .מל"גבכתב מאת בא כוח ה

הספק אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה לצורך עבודות  .37
הפועל מטעמו  מי אוו. הספק אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו אחרות או לצורך אחר כלשה

 לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור.

כלשהם ר אינו רשאי לפרסם, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, מידע, מסמך או חומ הספק .38
נציג  בקשר עם ביצוע הסכם זה או אגב ביצועו, אלא בכפוף לאישור בכתב  ושהגיעו לידיעת

  .ל"גהמ

לחוק  118, עובדיו וכל והפועלים מטעמו יחולו הוראות סעיף הספקעל הוראות הסכם זה ועל  .39
 .-1977העונשין, תשל"ז

 קבלן עצמאי -הספק 

ובין הספק לבין  מל"גבין ה סיקמוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומע .40
 או הפועלים מטעמו.המל"ג ועובדי הספק 

 -לגבי הספק, עובדיו או הפועלים מטעמו  תאחראי האינ ל"גדים כי הממוסכם בזאת בין הצד .41
למי מהם תוך כדי מתן  באחריות כלשהי בגין מחלה, תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם

לא יהיה  ל"גיובהר בזה כי המ השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו. למען הסר ספק
 מתן השירותים לפי הסכם זה.חייב לשלם תשלומי ביטוח לאומי בגין 

 נזיקין ביטוח

הספק יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שייגרמו למונית ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים  .42
 אותו במתן שירותים על פי הסכם זה ו/או לכל נזק שייגרם מהם.

יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה או נזק, מכל סוג שהוא,  הספק .43
ו/או לצד  הו/או למי מטעמ לעובדיה/או ו"ג, למליוצא מהכלל, לגוף או לרכוש, שיגרמו וללא 

והכל בין אם  הספקו/או למי מטעמו של  הספקו/או לעובדיו של  ספקג' כלשהו ו/או ל
ו/או מי מעובדיו ו/או מי  הספקבמישרין ובין אם בעקיפין כתוצאה ממעשה או מחדל של 

 מטעמו.

המל"ג ו/או את הניזוקים, לפי הנסיבות, בכל תשלום המגיע להם כדין יפצה וישפה את  הספק .44
ומי מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה ו/או  הוהוא משחרר את המל"ג ואת עובדי

 חבלה ו/או נזק שחל עליהם.

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי -מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .45
ק מתחייב לעשות ביטוחים לרכבים המשמשים אותו לביצוע התחייבויות על פי דין, הספ-על

 פי הסכם זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק בלבד.
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 לביצוע המשמשים הרב לכלי רכוש שלישי צד ביטוח צד או מקיף ביטוח יסדיר הספק .46
 או בטענות יבוא לא הוא כי בזאת מצהיר הספק.  בחירתו כפי זה הסכם נשוא ההתחייבויות

 גם זה הסכם נשוא בהסעות שמשתמשים אחרים או עובדיו או"ג  המל כלפי כלשהן דרישות
 .זה הסכם פי על להסעות המשמש לרכב שלישי צד או מקיף ביטוח הוסדר לא אם

 סעיף יהיה, זה הסכם נשוא להתחייבויות קשורה ואשר הספק יערוך אשר  ביטוח פוליסת בכל .47
 אלו וכלפי מטעמו והבאים"ג  המל כלפי הספק מבטח של התחלוף זכות על ויתור בדבר

 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי יחול לא זה ויתור. זה הסכם נשוא בשירותים שמשתמשים

 פי על המתחייב כפי זה הסכם נשוא לשירותים המשמשים לרכבים חובה ביטוח יערוך הספק .48
 הביטוח. וכל דין רלבנטי באותה עת "1975-תשל"ה  ,"חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 .להסעה המשמש הרכב בכלי המותרת הנוסעים לכמות יותאם

 המבוטח שם, עובדיו כלפי התחייבויותיו לביטוח מעבידים אחריות ביטוח יערוך הספק .49
 .בלבד זה הסכם בביצוע הקשור בכל"ג  המל את לכלול יורחב זה בביטוח

 הנקובים האחריות וגבולות הביטוח סכומי על העולים זקיםלנ אחראי יהיה לבדו הספק .50
 .בפוליסות

 המטעמ והבאים"ג  המל כנגד תביעה/או ו דרישה/או ו טענה כל לו תהיה לא כי מצהיר הספק .51
 בזאת פוטר והוא, זה בהסכם המוזכרים הביטוחים"י עפ בעבורו לשיפוי תזכאי שהיא נזק בגין

 שביצע מי כלפי יחול לא מאחריות פטור בדבר לעיל האמור. כאמור לנזק אחריות מכל אותם
 .בזדון נזק

, יהא ההפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המל"ג  והבאים מטעמ .52
הספק אחראי לנזקים שייגרמו למל"ג  באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או 

יהא מנועה מלהעלות כל טענה כאמור כלפי  טענות, כספיות או אחרות, כלפי המל"ג , והוא
 .או מי מטעמה המל"ג 

הספק מתחייב למלא את כל דרישות המבטחים, הן אלה הנקובות בפוליסות והן כל דרישה  .53
 אחרת, לרבות תשלום הפרמיות במועדן.

הספק ינקוט בכל הצעדים המתחייבים ובכל פעולה שתידרש כדי לממש את זכויותיו וזכויות  .54
 פי תנאי הפוליסות במקרה קרות מקרה ביטוח. המועצה על

 זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. פרקהפרת סעיף מסעיפי  .55

 בטחונות

למשרד עם חתימת ההסכם  נותן השירותיםהתחייבויותיו לפי הסכם זה מוסר  להבטחת .56
כולל מע"מ )להלן ₪ 10,000 על סך מבנק ישראליבלתי מותנית ערבות בנקאית 

במידה ויוארך יום לאחר גמר תוקף הסכם זה.  90היה בתוקף עד ת. הערבות "(הערבות"
 תוקף ההסכם ימציא נותן השירותים ערבות כאמור לעיל גם לתקופה ההארכה.

 

בהתחייבויותיו, או לצורך קיזוז בגין אי מתן  נותן השירותיםבכל מקרה בו לא עמד  .57
הא ת ים בהתאם לחוזה זה,או לצורך פיצוי על נזק ,בשלמותם או בחלקםהשירותים 

 זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה. המל"ג
 

 .נותן השירותיםאין בנוסח הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .58
 

להעביר למשרד ערבות נותן השירותים את הערבות מכל סיבה שהיא, על  המל"ג המימש .59
 יל.נוספת העונה על הדרישות לגבי הערבות המפורטות לע
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על פי הסכם זה, אלא ו מקיום התחייבויותי נותן השירותיםחילוט הערבות לא ישחרר את  .60

 על כך במפורש ובכתב. לואם המל"ג וות"ת הודיע 
 

בקשר עם  נותן השירותיםהסתיימה תקופת ההסכם ונותרה תביעה תלויה ועומדת נגד  .61
 נתןבות כל עוד לא הער לנותן השירותיםביצוע השירותים על פי הסכם זה, לא תוחזר 

נותן ערובות אחרות להנחת דעתו של המל"ג לתשלום כל חיוב שיוטל עליה. לא המציא 
ערובה כאמור, תחולט הערבות והכספים יעוכבו בידי המל"ג עד להכרעה  השירותים

 סופית )לרבות בדרך של פסק דין( באותה מחלוקת. 

 

 הפרות ותרופות

יותר  מי מעובדיו או הפועלים מטעמו, אחת אוידי פעולת -הפר הספק, בעצמו או על .62
ולמסור את  להביא לידי גמר הסכם זה תרשאי המל"גהיה תמהתחייבויותיו על פי הסכם זה, 

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה במקרה כזה לפי  ביצוע השירותים לאחר
 .ההסכם והדין

חלק כלשהו של השירותים           מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי במקרה של אי ביצוע .63
 מל"גהת , רשאיל"גהמנציג המלאה של  וכאמור בהסכם זה, על ידי הספק, לשביעות רצונ

משלוח ההודעה כאמור לעיל,  להפסיק את ההסכם על ידי משלוח הודעה בכתב לספק. עם
 .כמפורט לעיל יסתיים ההסכם

וחוק  -1973החוזים )חלק כללי( תשל"גאמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק ה .64
 , או כל דין.-1970החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

 כללי

 על פי הסכם זה לא הבמימוש זכויותי מל"גשום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של ה .65
 יתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.ויתפרשו כו

כסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר לו הספק מוותר בזאת על כל זכות לעיכבון כלשהו על נ .66
 על ידי המל"ג לצורך ביצוע השירותים.

 .אין זכות קיזוז עם כל הקשור להסכם זהלספק  .67

ממנה עם כל סכום אחר שמגיע לה  לספקיש במפורש זכות קיזוז של כל סכום שמגיע  למל"ג .68
  ., בקשר להסכם זה או לכל הסכם אחר ביניהםמהספק

מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר  .69
שנתקבלה  תחשב -רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובים בהסכם זה, ומשנמסרה כך 

תשמש ראייה  לאחר ארבעה ימים מיום המסירה לבית הדואר, קבלה הנושאת חותמת הדואר
הפקסימיליה, ומשנמסרה כך תחשב שנתקבלה עם , או באמצעות מכשיר לתאריך המסירה

קבלת אישור מכשיר הפקסימיליה כי המסמכים אכן עברו בפקס וקבלת אישור טלפוני בע"פ 
 מהצד המקבל.

 מס' הפקסימיליות של הצדדים הם:

 _____________  -המל"ג 

 ______________ -הספק 
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 ._________: ________________אולצורך ביצוע הסכם זה ה ל"גהמ נציג .70

 __________.__________________הוא: לצורך ביצוע הסכם זה  הספקנציג  .71

 

 החתימה: מורשיולראייה באו הצדדים על החתום באמצעות 

____________                                                  _______________________________ 

 גבוהה להשכלה המועצה                                                             הספק             

 

 


