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מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות
.1

.2

מבוא
1.1

תאגיד השידור הישראלי (להלן " :התאגיד ") ,הינו תאגיד סטטוטורי
שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד  .2014 -תפקידי
התאגיד נקבעו בחוק השידור הציבורי והם כוללים בין היתר ,קיום
שידורים כשירות לציבור במשך כל שעות היממה בכל ימי השנה לרבות
בימי מנוחה ובימי שבתון  .אתרי התאגיד ממוקמים בירושלים ,תל אביב ,חיפה
ובאר שבע.

1.2

במסגרת פעילותו ,התאגיד נזקק לשירותי הסעות באוטובוס זעיר להסעת
המועסקים מטעמו וכל גורם נוסף עליו יורה התאגיד הכל כפי שמפורט במסמך ב'
–המפרט הטכני.

1.3

מובהר כי השירותים נשוא המכרז משליכים על ליבת פעילות התאגיד .על הספק
הזוכה לתן את השירותים באיכות מעולה ,באופן שוטף ורציף כפי שיידרש בכל יום
מימות השנה ,בכל שעה משעות היממה בכל תנאי שטח ובכל תנאי מזג אויר .תנאי
זה הנו יסודי להתקשרות מכוח המכרז דנן.

1.4

התאגיד מתכבד להזמי ן ספקים העומדים בתנאי הסף ,להציע הצעות
למכרז פומבי דו שלבי דנן  .במסמכי המכרז מפורטים שלבי המכרז,
הת נאים להגשת הצעה ,ואופן הגשתה ,כאשר על המציע להגיש את הצעתו
בשתי מעטפות נפרדות  .הצעת המחיר תוגש באופן נפרד מיתר חלקי
ההצעה .

1.5

בכל מסמכי המכרז על מסמכיהם ונספחיהם המונחים" :הספק"" ,הזוכה",
"אתרי התאגיד"" ,תקנות תעבורה"" ,אוטובוס זעיר"" ,האחראי"" ,נציג
התאגיד"" ,עובד הזוכה"" ,הזמנת הסעה"" ,הזמנת שירותים"" ,השירותים",
"ימי מנוחה" ,וכל מונח אחר – יהיו כפי שהוגדרו במסמך ב' – המפרט הטכני.

1.6

על הספק הזוכה להיות זמין באופן מלא  24שעות ביממה שבעה ימים בשבוע בעבור
התאגיד על מנת לקבל את פניות התאגיד לרבות אלה שיעשו בהתראה קצרה.
בנוסף על הספק לדאוג להיות זמין ונגיש לצורך מתן השירותים לתאגיד בכל עת
שיידרש לכך.

1.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי על הזוכה במכרז ליתן עדיפות לתאגיד במתן
השירותים וזאת בכל ההיבטים .למשל :עליו להיות זמין בעבור התאגיד תחילה,
לתעדף את התאגיד בכלי הרכב האיכותיים והחדישים ביותר שברשותו ,בנהגים
המנוסים יותר וכיוצא באלה.

תנאים כלליים ותקופת ההתקשרות
2.1

ההתקשרות היא בהסכם מסגרת ,לפיו התאגיד יזמ ין את השירותים כל
אימת שיידרש ל הסעה .לתאגיד תהא זכות הברירה לקבוע לפי שיקול דעתו

3
מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 4.5.21
הבלעדי ,בכל מקרה שיחליט לצרוך שירותים ולגבי כל הזמנת שירותים ,בין
היתר ,את  :סוג ה רכב ,היקף השירות ,מועדי האספקה ,מאפיינים מיוחדים
וכל פרט אחר.
2.2

ההתקשרות הנה לל א התחייבות להזמנת כמויות  ,היקפים או שירותים
מינימליי ם כלשהם .

2.3

התמורה תשולם לזוכה על פי ביצוע השירותים על ידו בפועל ,על בסיס
הה צעה שהוגשה במכרז וכפי שכמפורט במסמכי המכרז.

2.4

לתאגיד בלבד תהא זכות הברירה לצמצם או להרחיב את היקפי השירותים
בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,מבלי שהתאגיד יהא מחויב
לנמק או לבסס את החלטתו ומבלי שלמציע תהיה כל טענה בקשר לכך .

2.5

הזכייה במכרז אינה מקנה ל זוכה בלעדיות במתן השירותים  .התאגיד יהיה
רשאי לקבל את השירותים כולם או חלקם באמצעות כל גורם אחר ,לרבות
גורם שאינו הזוכה במכרז או שלא הגיש הצעות למכרז  ,וזאת מבלי שהזוכה
יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ,מכל מין וסוג בקשר לכך  .ואולם ,לגבי
שירותים שבאפשרות הספק לתן ולתאגיד אין התקשרות קיימת אחרת עם
ספק אחר לגביהם ,התאגיד יעשה ככל שביכולתו על מנת לפנות תחילה אל
הספק הזוכה לשם קבלת השירותים ממנו.

2.6

התאגיד יהא רשאי ל בחור מספר מציעים מתאימים ולפצל ביניהם את
ההתקשרות הצפויה ,ו/או לבחור רק בחלק מסוים של אחת ההצעות ,הכל
לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד .

2.7

ה מציע ה זוכה יספק לתאגיד את השירותים בעצמו ולא על ידי גורמים
אחרים או קבלני משנה ,אלא אם נאמר אחרת בהסכם ו/או המציע הזוכה
קיבל לכך היתר בכתב מאת ה תאגיד ,וזאת באופן מעולה ולשביעות רצונו
המלאה של התאגיד.

2.8

תקופת ההתקשרות הראשונה עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי
החתימה של התאגיד על החוזה המצורף ,ו תסתיים בתום  12חדשים מ מועד
זה (להלן " :תקופת ההתקשרות הראשונה ").

2.9

תקופת ניסיון :ששת החודשים הראשונים של תק ופת ההתקשרות
הראשונה יהוו תקופת ניסיון ,אשר במהלכה יבחן התאגיד את מידת
שביעות רצונו מטיב השירותים ,מזמינות הספק ,מאיכות השירותים,
מ יכולתו לבצע את השירותים  ,מעמידתו בתנאי המפרט הטכני וכיוצא
באלה .בתום תקופת הניסיון יהא התאגיד רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
להחליט על ביטול ההתקשרות עם הספק או על המשך ההתקשרות עד לתום
תקופת ההתקשרות הראשונה ,הכל כמפורט במסמך ה' – ההסכם ( .להלן:
" תקופת הניסיון ")
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.3

2.10

לתאגיד בלבד תהא נתונה זכות הברירה  -ה אופציה לפי שקול דעתו הבלעדי,
להאריך את התקופה מעת לעת בתקופות נוספות של ע ד ( 48ארבעים
ושמונה) חודשים נוספים ,או חלק מהם ,וזאת מתום תקופת ההתקשרות
הראשונה באותם התנאים או בתנאים המיטיבים עם התאגיד (להלן:
" תקופות ההארכה" ) .סה"כ תקופת ההתקשרות היינו תקופת ההתקשרות
הראשונה ותקופות ההארכה לא תעלה על  ( 60שישים ) חודשים .

2.11

התאגיד יהא רש אי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,לבטל את
ההסכם ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי ההסכם ,כולה או חלקה ,לפני
מועד תחילת תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה
או במהלך איזו מתקופות ההארכה ,וזאת בהודעה מוקדמת של  30ימים ,
וזאת בנוסף על זכותו של הת אגיד לבטל את ההסכם בהתאם לשאר התנאים
המפורטים בהסכם ו/או לפי כל דין .

2.12

ביטול ההסכם ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה
נוספות ,הנה זכות בלעדית המוקנית לתאגיד ו לספק לא תהיינה כל טענה
בשל כך .

לוח זמנים למכרז
3.1

להלן לוחות הזמנים:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 5.4.2021בשעה  12:00בצהריים
לכתובת מיילayelete@kan.org.il :
 11.5.2021 18.4.2021בשעה  12:00בצהריים

מועד אחרון להגשת הצעות

לתיבת המכרזים של התאגיד ברחוב כנפי
נשרים  23בירושלים

3.2

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים
אחרים המופיעים בגוף המכרז ,יקבעו התאריכים בטבלה.

3.3

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים
המנויים לעיל ,בהודעה שתפור סם באתר האינטרנט של התאגיד
(  ,) www.kan.org.ilכל עוד טרם חלף מועד זה ,ולא תהא למי מהמציעים
כל טענה או דרישה בקשר לכך.

3.4

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד ,לפני
המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה ,לגבי דחיות מועדים
ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת
המכרז.
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3.5

.4

למניעת ספק מובהר בזאת ,כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום
תשובות הבהרה ועדכונים למכרז ,ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או
עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו ,אף אם
פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.

הליך הבהרות
4.1

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר
אלקטרוני:

 ayelete@kan.org.ilלידי הגב' איילת אלינסון ,רכזת ועדת

המכרזים ,עד למועד הקבוע בסעיף  3.1לעיל .מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון.
4.2

הפונים מתבקשים להגיש שאלות ובקשות באמצעות קובץ  Wordהניתן לעריכה,
בשפה העברית בלבד ,בפורמט שלהלן:

שם
המציע

מספר
עמוד

המסמך אליו מתייחסת
השאלה

במסמכי
המכרז

(מספר המסמך ,שם המסמך ,מספר

מספר
הסעיף

פירוט השאלה

הצרופה למסמך ושם הצרופה למסמך)
המחשה :
מסמך ג' – חוברת ההצעה .טופס מס'
 - 1אימות חתימה ואישור בעלי זכויות
חתימה בשם המציע

4.3

בפנייה בדוא"ל יש לציין (בשורת הנושא)" :שאלות הבהרה מכרז  "5/2021לצרף
את קובץ השאלות וכן ,יש לציין את שם המציע ,שם איש הקשר מטעמו לצורך
קבלת תשובה ,מספרי הטלפון שלו (קווי ונייד) וכתובת דואר אלקטרוני (דוא"ל).

4.4

מציע הסבור ,כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי להעלות את
השגותיו או הערותיו רק במסגרת הליך ההבהרות דנן.

4.5

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד ,ובכל מקרה יובהר ,כי רק מענה בכתב יחייב את התאגיד.

4.6

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון
כלשהו מסמכי המכרז ,בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה,
יפורסם מסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד
( )www.kan.org.ilוהמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם ,כשהוא
חתום על -ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .בכל מקרה תשובות
ותיקונים כאמור לתנאי המכרז ,יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז ,לכל דבר ועניין.
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4.7

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים
למכרז זה ,והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז
שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ואשר לא ידעו עליו ,אף אם פורסמו בסמוך
למועד האחרון להגשת הצעות.

4.8

יובהר ,כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות את
לוחות הזמנים הקבועים במכרז ,בהודעה שתינתן לפי האמור לעיל ,או בכל דרך
אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד.

תנאי סף
רשאי להגיש הצעות למכרז זה ,מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,עומד בכל
אחת מהדרישות המפורטות להלן במצטבר:
5.1

המציע הינו תאגיד רשום כדין במרשם הרלוונטי בישראל או הנו עוסק מורשה כדין
בישראל .
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  1ולצרף את המסמכים
המפורטים בו.

5.2

המציע מקיים את כל התנאים ו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף א ת טופס מספר  2ואת
המסמכים הנקובים בו.

5.3

המציע הינו בעל רישיון בר תוקף למשרד הסעות לפי פרק ב' לצו הפיקוח
על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב),
ה תשמ"ה – ;1985
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5וכן ל צרף
להצעתו העתק הרישיון.

5.4

בבעלות המציע ,ו/או באמצעותו מופעלים לפחות  20אוטובוסים זעירים,
בעלי רישיון להסעת נוסעים בנסיעה מיוחדת  ,משנת ייצור  2018ואילך .
לצורף סעיף זה:
" אוטובוס זעיר " – כהגדרתו ב תקנות התעבורה ,התשכ"א .1961 -
" באמצעותו מופעלים "  -שבין המציע לבין בעלי האוטובוס הזעיר או מי
מטעמם של בעלי האוטובוס הזעיר ,קיימת התקשרות שמכוחה המציע
רשאי להפעיל את האוטובוס הזעיר.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5ולצרף רשימת
ה אוטובוסים הזעירים ,בצירוף  :רישיון תקף של כל אוטובוס זעי ר המאשר
את הבעלות בכלי הרכב ,וכן רישיון של כל אוטובוס זעיר לפיו הרכב מורשה
להסיע נוסעים בשכר .

7
מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 4.5.21
5.5

המציע בעל ניסיון משך לפחות ( 24עשרים וארבעה) ח ו דשים ברציפות,
במהלך ( 36שלושים וששה) החודשים אשר קדמו למועד האחרון להגשת
הצעות למכרז זה  ,במתן שירותי הסעה באוטובוס ים זעירים  ,בעבור לפחות
שני לקוחות  ,אשר כל אחד מהם מ עסיק לפחות  300עובדים.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע למלא את טופס מספר .5

5.6

המציע בעל היקף מחזור כספי בתחומי הסעות באוטובוס זעיר בהיקף של
לפחות  ₪ 3,000,000בתוספת מע"מ לשנה וזאת לפי אחת מן החלופות
שבסעיפים הבאים:
5.6.1

בכל אחת מהשנים 2019 ,2018 ,2017
או

5.6.2

בכל אחת מהשנים  2019 ,2018ו – .2020

לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5וכן לצרף את
טופס מספר 5א – אישור רואה חשבון .
.6

תנאי סף – כללי
6.1

מובהר בזאת כי אלא אם כן נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז ,הרי
שלצורך עמידה בתנאי הסף  ,על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמ ו  ,כאישיות
משפטית עצמאית וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או כל פרט אחר של כל גוף
אשר אינ ו המציע  ,למעט במקרים המנויים בסעיף  6.2להלן.

6.2

ב התרחש אחד מן המקרים המפורטים להלן ,המציע יהא רשאי לצורך
הוכחת עמידתו בתנאי הסף ,לצרף לנתוניו את נתוני אחד מהגופים
הבאים :
6.2.1

חברת אם של המציע;

6.2.2

חברת בת של המציע;

6.2.3

חברה שב אשכול חברות  ,כאשר המציע הוא חלק מ האשכול
ובלבד שמת קיימים לפחות אחד מהת נאים הבאים:
6.2.3.1

המציע והחברה באשכול נמצאים תחת שליטה
ו/או הנהלה משותפת ,במישרין או בעקיפין .

6.2.3.2

עריכת דוחות כספיים מאוחדים על ידי אשכול
החברות.

6.2.4

כל גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע

6.2.5

כ ל גוף אשר מהווה חלק משינוי ארגוני שהתחרש אצל המציע
באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי הסף
השתלבה אצל המציע  .לדוגמה התאגדות מציע מעוסק מורשה
לחברה ,רכישת פעילות ,התאגדות כחברה ,רה  -ארגון או איחוד
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של חברות בדרך אחרת  .במקרים כאלה ,יוכל המציע לצרף
לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי
ה ארגוני האמור.
ככל שהמציע יעשה כן  ,ועדת המכרזים תהא רשאית  ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי  ,להכיר בעמידה בתנאי הסף של אחד מן הגופים הנ"ל ,כ עמידה
בתנאי הסף על ידי המציע .
6.3

.7

מובהר כי המועד בו תיבדק התקיימות תנאי הסף ,יהיה המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז (או קודם לכן במקרים שנדרשת הוכחה לתקופה
קודמ ת.

מסמכים שיש לצרף להצעה  -למעטפה א'
למעטפה א' יש לצרף את כל המסמכים הבאים:
מסמך ג'  -חוברת ההצעה חתום כדין על ידי המציע .למסמך ג' – חוברת ההצעה
יש לצרף את הטפסים וכל המסמכים ,המידע כשהם תקפים ,נכונים ומאומתים
למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:
7.1

טופס מספר  - 1המציע זהותו ומורשה החתימה .לטופס זה יש לצרף:
אם המציע הוא תאגיד :

7.2

7.1.1

ת דפיס פרטי תאגיד עדכני מרשות התאגידים.

7.1.2

החלטת המציע בדבר מורשה החתימה מטעמו.

7.1.3

שינוי שם מציע ככל שנעשה.

טופס מספר  – 2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .לטופס זה יש
לצרף:
7.2.1

אישור בתוקף מפקיד מורשה ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס ,או
העתק ממנו המעיד שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות
והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מו סף או
שהוא פטור מלנהלם.

7.2.2

אישור בתוקף מפקיד מורשה ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס ,או
העתק ממנו המעיד שהמציע נוהג לדווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי
חוק מס ערך מוסף.

7.2.3

אישור "עוסק מורשה" ו/או תעודת "עוסק מורשה".

7.3

טופס מספר  – 3תצה יר התחייבות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז .

7.4

טופס מספר  – 4הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור .

7.5

טופס מספר  – 5תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים .
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7.6

טופס מספר 5א .אישור רואה חשבון.

7.7

טופס מספר  - 6תצהיר לבחינת איכות – אליו יש לצרף קטלוג מחירים
ללא ציון כל מחיר שהוא .

.8

7.8

אישור על עסק בשליטת אשה  :אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה,
כמשמעות הדבר בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב –  ,1992רשאי
המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה ,ובהתאם
לתנאים המפורטים שם .מוד גש בזאת ,כי בהתאם להוראות החוק האמור,
יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור ,בעת הגשת ההצעה למכרז ,כתנאי
לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה.

7.9

מסמך א' – הזמנה להציע הצעות דנן חתו ם על  -ידי המציע בתחתית כל
עמוד בראשי תיבות.

7.10

מסמך ב' – המפרט הטכני חתו ם על  -ידי המציע בתחתית כל עמוד בראשי
תיבות.

7.11

מסמך ה' – הסכם וכל נספחי ההסכם :חתומים על ידי המציע בראשי
תיבות בתחתית כל עמוד (לרבות הנספחים) ,ובחתימה מלאה במקום
המיועד לכך בעמוד האחרון של ההסכם ,והחתימה תהיה מאושרת בידי
עו"ד במקום המיועד לכך בהסכם .

7.12

כל מסמך הבהר ה ו/או תשובות לשאלות הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון
לגבי המכרז שיוצא בכתב על  -ידי התאגיד ,ויפורסם באתר התאגיד חתום
על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.

מסמכים שיש לצרף להצעה  -למעטפה ב'
למעטפה ב' יש לצרף את כל המסמכים הבאים:

.9

8.1

מסמך ג ' – הצעת מחיר  :כשהוא מודפס חתום על ידי המציע בראשי תיבות
על כל עמוד ,וחתימה מלאה בסופו.

8.2

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או
השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג שהוא .

8.3

המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או
טעויות סופר ,יהא רשאי התאגיד לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית
לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי
התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע ,בנוסף התאגיד יהא רשאי
לפי שיקול דעתו הבלעדי לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את
ההצעה.

הצעת המחיר ו התמורה
9.1

יובהר כי תשלום התמורה בגין ביצוע השירותים בפועל הנו בכפוף ל ביצוע
השירותים כפי שיצרוך ו/או ידרוש התאגיד לשביעות רצונו המלאה של
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התאגיד ובכפוף לכל ההוראות מסמך ד' – הצעת המחיר ,מסמך ה ' –
ההסכם על נספחיהם וכל יתר מסמכי המכרז על צרופותיהם .

.10

9.2

על המציע לפרט ב מסמך ד ' – הצעת המחיר את שיעור התמורה בכל אח ת
מהשורות הנדרשות.

9.3

על התעריפים יתווספו תשלומי מע"מ כדין .

9.4

יש להציע מחיר לכל פריט ברשימת מסמך ד ' .התאגיד רשאי לפסול הצעה
חלקית בה לא יוצע מחיר לכל הפריטים .

9.5

מובהר כי ההצעה תיבחן בהתאם למחיר הכולל לביצוע השירותים ואין
בפירוט המחיר לכל סוג של פריט בהצעה כדי לשנות מהאמור לעיל ,
השימוש במחיר לכל סוג של רכיב יהא לצורך ההזמנות לפי הפניות
הפרט נ יות (הזמנת ההסעה) בהתאם להוראות ה מכרז .

9.6

שיעור ה תמורה כולל את כל העלויות ,תשלומי המיסים וההוצאות שיידרשו
מכל מין וסוג שהם ללא יוצא מן הכלל ,ובכלל זה את כל הרווחים,
השירותים ,החומרים ,שכר עובדים ,נסיעות ,עזרים ,תכנות מחשב,
אמצעים טכנולוגיים ,ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להיד רש
לביצוע התחייבויותיי על  -פי מכרז זה ,וכל הוצאה אחרת פרט למע"מ.

9.7

למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה
הנקובה בהצעת המחיר למעט מע"מ .

9.8

תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס שלושים ,מיום אישור החשבונית על
ידי התאגיד בסוף כל חודש.

9.9

התאגיד יהא ר שאי שלא לקבל כל הצעה ,אשר המחיר הכלול בה נמוך או
גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר ,שנקבע ב הערכה של התאגיד,
או ב א ו מדן פנימי של התאגיד ככל שייעשה ,או מהמחיר שהוצע ל תאגיד על
ידי ס פקים בהתקשרויות קודמות ,או מהמחירים האחרים שהוצעו
במסגרת ההצעות האחרות למכר ז ,או מהמחיר שנראה ל תאגיד כמחיר הוגן
וסביר עבור טובין או שירותים מן הסוג שהוצע  ,או מהמחיר שמשקף את
ההערכה ו/או האישור התקציבי בתאגיד.

הגשת ההצעה
10.1

מציע אשר עומד בתנאי הסף ומעוניין להשתתף במכרז יגיש את הצעתו ,כמפורט
להלן ,במסירה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד בירושלים :רחוב
כנפי נשרים  ,23קומה  ,3ירושלים .ניתן להגיש הצעות לא יאוחר מהמועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  3.1לעיל עד השעה 12:00
בצהריים!! התאגיד יהא רשאי לפסול הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד
לתאריך ולשעה הנקובים במכרז זה ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
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10.2

המציעים יגישו את ההצעה ,על כל חלקיה ובצירוף כל המסמכים והאישורים
הדרושים הנלווים אליה בשתי מעטפות נפרדות וסגורות אשר יושמו בתוך מעטפה
שלישית כדלקמן:

10.3

מעטפה א' על גביה ייכתב המלל הבא :מעטפה מספר  – 1הצעה למכרז 5/2021
למעטפה זו יצורפו הטפסים והצרופות הנדרשים בסעיפים  7לעיל (סעיפים  7.1עד
:))7.11
10.3.1

בעותק אחד מודפס – מקור

10.3.2

בעותק נוסף סרוק על-גבי דיסק און קי נדרש כי פרטי הצעת המחיר
לא יצוינו באף מקום נוסף בהצעה שבמעטפה א' ולא יסרקו
לדיסק-און-קי!!.

10.3.3

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על גבי המדיה
הדיגיטלית .במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה
המודפסת.

10.4

מעטפה ב' על גביה ייכתב המלל הבא :מעטפה מספר  – 2הצעה כספית למכרז
 .5/2021על גבי המעטפה יש לציין את שמו של המציע.

10.5

למעטפה זו יש לצרף את מסמך ג' – הצעת המחיר.

10.6

שתי המעטפות יושמו במעטפה אחת (שתכיל את מעטפות א' ו -ב') שלא תישא עליה
סימני זיהוי כלשהם של המציע .על המעטפה יש לציין" :מכרז ."5/2021

10.7

הצעות המציע תהיינה תקפות ומחייבות את המציע למשך תשעים ( )90יום
מהמועד האחרון להגשת ההצעות או עד לבחירת זוכה לפי המוקדם .התאגיד יהיה
רשאי לדרוש בהודעה בכתב להאריך את תוקף ההצעות בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי .מציע שלא יעשה כן ,עד למועד הנקוב בהודעה ,התאגיד יהיה רשאי
לראותו כמי שחזר בו מהצעתו במכרז.

10.8

בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני ,בפקס או בדואר.

10.9

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הצהרה ואישור כי הוא עיין וקרא את כלל
מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ונספחיו ,הבינו את הפירוט וכלל התנאים הכלולים
בהם ,נתן את הסכמתו לכל תנאי המכרז ,כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה
או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא תהיינה לו
טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו ,או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור
למכרז ולתנאיו .האמור בסעיף קטן זה בא להוסיף על הצהרות המציע כאמור
בטפסי ההצעה.

 10.10כל מידע שנמסר במכרז ,ניתן לפי מיטב ידיעת והערכת התאגיד והנתונים שבידיו
במועד פרסום המכרז יחד עם זאת כל פירוט של כמויות או היקפים ככל שניתן
ו/או יינתן אינו מחייב ,מהווה אומדן משוער בלבד ואין בו בכדי לתן אינדיקציה
כלשהיא למציעים .על המציעים לבדוק בעצמם ,בעיני בעל-מקצוע ובאופן עצמאי
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את מסמכי המכרז ,המידע הכלול בהם את מאפייני השירותים ,וכן כל נתון ופרט
משפטי ,כלכלי ,טכני ,מסחרי ,מקצועי ,עסקי או אחר ,הרלוונטי ,לדעתו של המציע
להליך המכרז ,לביצוע השירותים ולכלל התחייבויות המציע על-פי מסמכי המכרז.
 10.11כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור
בביצוע השירותים מושא המכרז ,מצד המציע לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על-
ידי המציע.
 10.12כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות או הנובעות
מהכנת ההצעה והגשתה ,תחולנה על המציעים בלבד .למניעת ספק ,המציעים לא
יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.
 10.13אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים למעט במקרים בהם נכתב אחרת במסמכי
המכרז .ההצעה תוגש על-ידי מציע אחד ובשמו בלבד ,ללא כל הסכם ,תיאום או
קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה .בנוסף ,גופים
אשר יש להם קשר עסקי/משפטי (הגם שלכל אחד מהם מספר מזהה נפרד) ,היוצר
או עלול ליצור ניגוד עניינים או לפגוע בתחרות בין שני הגופים ,לרבות הסכם לגבי
שיתוף פעולה או היעדר תחרות ,לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה.
. 11

בדיקת ההצעות – כללי.
11.1

התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון ,בכל עת ,ובכלל זה בכל שלב של בחינת הצעות
ובחינת העמידה בתנאי הסף ,את כל המרכיבים והנתונים שבמסמכי המכרז על
נספחיו ,את כל המסמכים והנתונים שהומצאו על ידי המציע ,כל מידע רלוונטי
שיהיה בידי התאגיד לגבי המציע מכל מקור שהוא ,וכן את ממצאי בדיקותיו של
התאגיד – עם המציע ו/או עם צדדים שלישיים ביחס למציע ולהצעה.

11.2

התאגיד יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבדוק את יכולת המציע לעמוד
בדרישות מסמכי המכרז (ובכלל זה ,תנאי הסף ,המפרט הטכני ותנאי האיכות) גם
על ידי ביקור (גם באמצעות הוועדות חזותית) בחצרי המציע ,על מנת לבחון את
המציע ו/או את הצעתו.

11.3

התאגיד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה בלתי סבירה לרבות בשל
מחירה ככל שהתאגיד יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי ההצעה אינה סבירה מכל
סיבה שהיא .כמו כן ,התאגיד רשאי לפסול הצעה בשל חוסר התאמתה לתנאי
המכרז ו/או לדרך הקבועה להגשת ההצעות למכרז.

11.4

מובהר ,כי במקרה ותמצא סתירה או אי דיוקים בין המידע שצוין במסמכי ההצעה
לבין המידע אחר שבידי התאגיד מכל מקור שהוא ,התאגיד יהא רשאי לפסול את
ההצעה ו/או שלא לתן ניקוד איכות ו/או להפחית מניקוד האיכות והכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד.
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.12

בדיקת ההצעות  -אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
א.

שלב א'  -בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף :
בשלב זה ייבדק באם ההצעה עומדת בתנאי הסף.
כמו כן ,ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.
יובהר ,כי אי צירוף המסמכים כנדרש ,עלול להביא לפסילת ההצעה לפי שיקול
דעתו של התאגיד ,וכי התאגיד יהא רש אי לפי שיקול דעתו לבקש השלמת
מסמכים או לפנות בהבהרה .אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור,
יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות .
מובהר כי עמידת המציע בתנאי הסף נשוא סעיף  5.5לעיל ,אפשר וייבחן גם
במהלך שלב ב' של ניקוד איכות ההצעה.

ב  .שלב ב'  -ניקוד איכות ההצעה –  30%מהניקוד הכולל:
)1

לצורך ניקוד האיכות של ההצעות תהא רשאית וועדת המכרזים של
התאגיד למנות צוות בדיקה (להלן " :צוות הבדיקה ").

)2

צוות הבדיקה יהא רשאי להיעזר בכל גורם שהוא.

)3

ניתן לנקד גם בשברי נקודה עשרונית ,ולא רק במספרים שלמים,
והניקוד ייעשה עד לשתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

)4

הניקוד יינתן בין היתר על בסיס הפרטים שימסור המציע בטופסי
ההצעה שעל המציע למלא ולצרף למעטפה א' וכן על כל פרט או מידע
אחר שיהא בידי התאגיד מכל מקור שהו א ,והכל לפי שיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד.

)5

ציון איכות ההצעה שיוענק להצעת המציע ברכיב זה יחושב כממוצע של
הניקוד שיוענק להצעתו של המציע על ידי כל חברי צוות הבדיקה או
כציון אחד מטעם כל צוות הבדיקה לפי שיקול דעתו הבלעדי של צוות
הבדיקה  ,ואפשר שאופן חישוב ישתנה ב קשר לכל רכיב הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד .
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אמות המיד ה

רכיב א':
מספר שנות
הניסיון של
המציע באספקת
שירותי הסעה
באמצעות
אוטובוסים
זעירים

אופן חישוב הניקוד

לצורך בחינת רכיב זה ,על המציע להשלים את טופס מספר  6ולציין
את מספר שנות הניסיון בהם עוסק המציע באספקת שירותי הסעה
באמצעות אוטובוסים זעירים.

ניקוד
מקסימאלי
4

הניקוד ברכיב זה יורכב מהפרמטרים הבאים ,כאשר לכל פרמטר יוענק
ניקוד עד לניקוד המקסימלי הרשום לצידו כדלקמן:
מעל לשנתיים ניסיון ועד שלוש שנות ניסיון  1 :נקודות.
מעל לשלוש שנות ניסיון ועד לארבע שנות ניסיון  2 :נקודות.
מעל לארבע שנות ניסיון ועד לחמש שנות ניסיון  3 :נקודות.
מעל לחמש שנות ניסיון  4 :נקודות.

רכיב ב'
ניסיון המציע
מעבר לנדרש
בתנאי הסף

לצורך בחינת רכיב זה ,על המציע להשלים את טופס מספר  6ולציין
את ש מות הלקוחות עמם עבד המציע באספקת שירותי הסעות
באמצעות אוטובוס זעיר ,במהלך חמש השנים האחרונות ,את משך
אספקת השירותים ,היקף העובדים בכל לקוח ,ואת היקף תמהיל
ומהות ההסעות שביצע בעבור כל לקוח.
הניקוד ברכיב זה יינתן בהתאם להתרשמות התאגיד מניסיון המציע
כפי שפורט בהצעתו .בכלל זה יהיה התאגיד רשאי להביא בחשבון את
ניסיון המציע בעבודה עם גופים ציבוריים ,גופים בעלי סדר גודל דומה
לתאגיד מבחינת כמות העובדים (  1,000עובדים) והיקף הפעילות
באספקת שירותי הסעות באוטובוסים זעירים בהיקף הדומה לנדרש
לתאגיד .
"גוף ציבורי "  -גוף מבוקר כהגדרתו בסעיף  9לחוק מבקר המדינה,
תשי"ח [ 1958 -נוסח משו לב] .

6

15
מסמכי מכרז מעודכנים נכון ליום 4.5.21
לצורך בחינת רכיב זה ,על המציע להשלים את טופס מספר  6ולצרף
רכיב ג'
מספר אוטובוסים רשימה של אוטובוסים זעירים בנוסף על  20האוטובוסים הזעירים
זעירים שברשות שבבעלות המציע ,ו /או שבאמצעותו מופעלים ,והם בעלי רישיון
להסעת נוסעים בנסיעה מיוחדת  ,משנת ייצור  2018ואילך .על המציע
המציע
לצרף רשימת ה אוטובוסים הזעירים ,בצירוף רישיונות הרכב
והרישיונות להסעת נוסעים של כל אחד מהאוטובוסים הזעירים
שברשימה

4

" אוטובוס זעיר " – כהגדרתו ב תקנות התעבורה ,התשכ"א .1961 -
" באמצעותו מופעלים "  -שבין המציע לבין בעלי האוטובוס הזע יר או
מי מטעמם של בעלי האוטובוס הזעיר ,קיימת התקשרות שמכוחה
המציע רשאי להפעיל את האוטובוס הזעיר.
הניקוד ברכיב זה יורכב מהפרמטרים הבאים ,כאשר לכל פרמטר יוענק
ניקוד עד לניקוד המקסימלי הרשום לצידו כדלקמן:
 21-24אוטובוסים זעירים 1 :נקודות
 25-28אוטובוסים זעי רים 2 :נקודות
 32 - 29אוטובוסים זעירים 3 :נקודות
 33ומעלה אוטובוסים זעירים 4 :נקודות
רכיב ד ' :
ראיון אישי

התאגיד יזמין את המציע לראיון פר ונטאלי  ,שיכול ויתקיים באמצעות
היוועדות חזותית.
לראיון חייבים להתייצב ,לכל הפחות:
מנכ"ל המציע או סמנכ"ל
מנהל העבודה המיועד לתן את השירותים בעבור התאגיד (להלן:
" מנהל העבודה המיועד ")
על המציע לצרף קורות חיים של מנהל העבודה המיועד.
במסגרת הריאיון ישאלו המרואיינים בין היתר שאלות מקצועיות,
ושאלות הנוגעות לאספקת השירותים.
הניקוד ברכיב זה יורכב מהפרמטרים הבאים ,כאשר לכל פרמטר יוענק
ניקוד עד לניקוד המקסימלי הרשום לצידו כדלקמן:
התרשמות כללית מהמציע והתאמתו לתאגיד ובכלל זה :תודעת
שירות ,מק צוענות ,רמת אמינות ,כישורים בינאישיים ,הבנה
והתאמה ל צרכי התאגיד ,הקפדה על לוחות זמנים ,הקפדה על נהלי
בטיחות ,שיטות עבודה ,הנהגים הזמינים ,דרכי התקשרות ,גמישות,
יכולת גיבוי לעובדי הספק ו/או לציוד וכיוצא באלה  0-6 :נקודות.
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צוות הבדיקה יפנה לפי שיקול דעתו ל לפחות שני לקוח ות לצורך קבלת
רכיב ה':
חוות דעת לקוחות חוות דעת אודות המציע.
בחירת הלקוח אשר ייתן את חוות הדעת תיעשה לפי שיקול דעתו
המציע
הבלעדי של התאגיד  ,ואפשר שזה יהיה ה לקוח אשר יבחר צוות
הבדיקה אפשר שיהיו מתוך:
 המידע שבאחד מטפסי ההצעה ובכללם ב טופס מספ ר  ,5בטופסמספר .6
 מידע שיובא לידיעת התאגיד מכל מקור שהוא גם אם אלה לאנרשמו על ידי המציע בטפסים הנ"ל.
ככל שלתאגיד יש ניסיון קודם עם המציע הוא יוכל להיחשב כ לקוח
הנותן חוות דעת אודות המציע לצורך בחינת האיכות לפי רכיב זה ,גם
אם ה תאגיד לא נרשם על ידי המציע בטופס מספר  5ובטופס מספר .6
מובהר כי נותן חוות הדעת מטעם התאגיד יהיה הגורם עליו יחליט
צוות הבדיקה לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ומטבע הדברים יכול והוא
יהיה גורם אשר מהווה חלק מצוות הבדיקה במסגרת מכרז זה.
צוות הבדיקה יעניק ניקוד ברכיב זה בין היתר בהתאם לפרמטרים
הבאים ,לפי הניקוד הקבוע לצידם :
 שביעות רצון משירותי המציע ,מאיכות ה אוטובוסים הזעירים ,תקינות ם ,אבזורם ,ניקיונם וכיוצא באלה  0-2 :נקודות.
 זמינות המציע לפניות לשם קבלת הזמנות בכל שעות היממה ובכלימות השבוע  ,יכולת גמישות ,יכולות של גיבוי כלי רכב תקול 0- :
 2נקודות .
 ש י רותיות של נהגי המציע ,מקצועיות ,הקפדה על כללי הבטיחות ,זהירות בנהיגה וכיוצא באלה  0-2נקודות.
 תפקוד המציע ו/או הנהגים במצבי תקלה ,מהירות שבא מגיע רכבהגיבוי ,היכולת להפקת לקחים וכיוצא באלה 0-2 :נקודות
 אמינות המציע ,יחסים בינאישיים ,תודעת שירות וכיוצא באלה: 0-2נקודות.
צ וות הבדיקה יהא זה אשר יעניק לכל הצעה הניקוד לפי המפורט ל עיל
בהתאם להתרשמותו מחוות הדעת שתימסר לו על ידי ה לקוח.
התאגיד יהא רשאי לפנות ל יותר מ שני לקוח ות אחד וזאת מכל סיבה
שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי .התאגיד יהא רשאי לפנות למספר
גורמים שונה בין ה מציעים  ,למשל לפנות לשני גורמים בעבור הצעה
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אחת ,ולמספר אחר של גורמים בעבור הצעה אחרת ,הכל לפי שיקול
דעתו
בין כל ה לקוחות אשר ייתנו חוות דעת ,ככל שתעשה פניה ליותר מלקוח
א חד ,ייעשה ממוצע ניקוד בקשר לכל פרמטר ,בהתאם למספר נותני
חוות הדעת .
התאגיד אינו מחויב לפנות לאנשי הקשר אותם ציין המציע ככל שציין
מטעם כל לקוח והוא יהא רשאי לפנות לכל אדם שהוא אצל כל לקוח
אליו יפנה כפי שימצא לנכון.
מובהר כי שמות הלקוחות וכן שמות נותני חוות ה דעת אודות המציע
מטעם כל לקוח ,יישארו חסויים ולא ימסרו למציעים בכל שלב שהוא
וכן לא תימסר למציעים .
הפנייה ללקוחות תהייה במהלך שעות העבודה הרגילות.
ככל ש גורם מסוים אשר נמסר בטופס מספר  6לא יאותר אחרי שני ( )2
ניסיונות לשיחה טלפונים ,ו/או לא יכיר ו/או לא יזכור את המציע ו/או
יטען כי אין באפשרותו לתן חוות דעת ,יינתן ניקוד של ( 0אפס) ב עבור
חוות דעת זו  .ואולם קודם למתן ניקוד של אפס ,התאגיד יהא רשאי
לפנות למציע.
סה"כ
איכות

30

ניקוד

)6

לכל מציע יחושב ניקוד איכות כולל וזאת ע ל ידי סכימת ניקוד האיכות
שקיבל בכל אחד מ רכיבי האיכות שבטבלה ,באופן שהניקוד המקסימלי
הכולל שניתן יהיה לקבל ברכיב האיכות יהי ה 30

)7

רק הצעה שתעמוד בציון האיכות המזערי של  26נקודות תוכל לה י כלל
ברשימת המציעים הסופית ו לעבור לשלב הבא של בחינת הצעת המחיר
ולהיכלל ברשימת המציעים שתעבור לשלב זה .כללי העיגול שיחולו
לצורך המעבר יהיו כך ש רק הצעה שתקבל ציון של  25.95ומעלה תחשב
כאילו שקיבלה את הציון של .26

ג  .שלב ג'  -ניקוד הצעת המחיר –  70%מהניקוד הכולל:
צוות הבדיקה יחשב גם את ניקוד ה מחיר כמפורט להלן:
 ) 1כל מציע יגיש הצעות מחיר באופן שיציע הצעת מחיר לכל אחד משלושת
הרכיבים המפורטים במסמך ד' – הצעת המחיר :רכיב א' ,רכיב ב' ,ורכיב
ג'.
 ) 2לכל רכיב מחיר נ קבע משקל כפי שזה נקוב במסמך ד'  -הצעת המחיר.
משקל זה יהווה א ת הציון המקסימלי שניתן יהיה להשיג באותו ה רכיב.
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 ) 3הצע ת המחיר הזולה ביותר ביחס לכל רכיב תקבל את הציון המקסימאלי
של אותו רכיב ,ויתר ההצעות תקבלנה ציון יחסי אליה .
 ) 4לשם חישוב ניקוד סופי ל הצעת המחיר  ,יסכום התאגיד את ה ניקוד
שיתקבל בגין כל אחד מה רכיבים .
 ) 5להלן החישוב שיעשה ביחס לכל אחד מן הרכיבים:
 ) 6אוטובוס זעיר צמוד ליום – משקל הרכיב 35%
הצעת המחיר ה נמוכה ביותר ברכיב זה ,ת קבל את מלוא הניקוד ל רכיב זה
=  35נקודות ויתר הצעות המחיר ינוקדו ביחס אלי ה ל פי הנוסחה שלהלן:
X 35
= A

A
__________

B
הצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה לרכיב זה מבין ההצעות של
כלל המציעים.

= B

הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים.

 = 35הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.
 ) 7רכיב ב' – אוטובוס זעיר להסעה אחת דו כיוונית בין אתרי התאגיד
בירושלים ובתל אביב (או ההיפך) – משקל הרכיב 30%
הצעת המחיר ה נמוכה ביותר ברכיב זה ,ת קבל את מלוא הניקוד ל רכיב זה
=  30נקודות ויתר הצעות המחיר ינוקדו ביחס אלי ה ל פי הנוסחה שלהלן:
X 30
= A

A
__________

B
הצעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה לרכיב זה מבין ההצעות של

כלל המציעים.
= B

הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים.

= 30

הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.

 ) 8רכיב ג' – אוטובוס זעיר להסעה אחת חד כיוונית בין אתרי התאגיד
בירושלים ובתל אביב (או ההיפך) – משקל הרכיב 5%
הצעת המחיר ה נמוכה ביותר ת קבל את מלוא הניקוד לרכיב זה =  5נקודות
ויתר הצעות המחיר ינוקדו ביחס אלי ה ל פי הנוסחה שלהלן:
X5

A
__________
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= A

B
ה צעת המחיר הנמוכה ביותר שהוצעה לרכיב זה מבין ההצעות של
כלל המציעים.

= B

הצעת המחיר הנבדקת אשר אותה מנקדים.

= 5

הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.

ד  .שלב ד' ואחרון – חישוב ציון ההצעה הסופי:
ציון ההצעה הסופי יחושב ע"י סיכום הניקוד הסופי של האיכות (כאמור
בסעיף ב' לעיל) והניקוד הסופי של הצעת המחיר (כאמור בסעיף ג' לעיל,
כפי שיינתנו ו/או יחושבו לכל מציע.
(להלן" :ציון ההצעה הסופי ")
ההצעה ש ת יבחר ה יא ההצעה שתקבל את ציון ההצעה הסופי ה גבוה ביותר ,
אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או מש פטית המצדיקה
לחרוג מכלל זה.
.13

.14

הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו
13.1

ועדת המכרזים תבחר זוכה אחד.

13.2

על אף האמור לעיל ,התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות ,לרבות
ההצעה הנמוכה ו/או הטובה ביותר ,לרבות בשל כך שלתאגיד יש חשש ממשי כי
המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כי ההצעה גורמת הפסד כספי למציע
ו/או כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב
התאגיד ,ו/או מכל שיקול או נימוק אחר כפי שימצא התאגיד לנכון הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד.

13.3

התאגיד יודיע למציע שהוכרז על-ידיו כזוכה במכרז באמצעות הודעה בכתב (דוא"ל
או דואר רשום) ,וזאת על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז לעניין מסירת
הודעות.

13.4

מובהר כי ההתקשרות בהסכם היא שלא על בסיס בלעדיות ,וללא התחייבות של
התאגיד להזמין שירותים בכמויות או בהיקפים כלשהם ,אלא בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יקבע את המועדים ,ההיקף ומאפייני כל הזמנה של
השירותים .התמורה תשולם לזוכה לפי צריכת השירותים בפועל.

13.5

התאגיד ייתן הודעה ליתר המציעים ,אשר ייבחרו כזוכים חלופיים או שלא זכו
במכרז.

הצעות זהות
בכפוף להוראות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב  ,1992 -בדבר מתן עדיפות
לעסק בשליטת אישה ,כהגדרתו בחוק האמור:
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.15

14.1

אם תהיינה מספר הצעות בעלות ציון הצעה סופי זהה ,שהינו הציון הגבוה
ביותר ,רשאי התאגיד לבחור את ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר
כהצעה הזוכה במכרז .במקרה שיהיה שוויון גם בציון האיכות של ההצעות
האמורות ,יבחר התאגיד לבחור את ההצעה הזוכה לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,בהתאם לשיקולים שלפי דעתו יביאו למירב היתרונות לתאגיד .

14.2

לחלופין ,באם תהיינה מספר הצעות בעלות ציון הצעה סופי זהה ,שהינו הציון
הגבוה ביותר ,התאגיד יהא רשאי לקיים תחרותי נוסף ( )Best & Finalלעניין הצעת
המחיר בין המציעים הרלוונטיים .במקרה זה ועדת המכרזים תודיע למציעים
שהצעותיהן זהות כאמור ,כי הם רשאים להגיש ,במועד שתורה הוועדה ,הצעה
סופית ,רק ביחס למחיר הצעתם ,ובלבד שהצעת המחיר הסופית שלהם תהיה
בתנאים מיטיבים עם עורך המכרז לעומת הצעתם המקורית .ככל שהמציע יגיש
הצעה שאינה מיטיבה לעומת ההצעה המקורית שלו ,התאגיד יהא רשאי לראות
בהצעה המקורית שהוגשה (שהנה הזולה יותר) כמחייבת את המציע או לחלופין
לפסול את הצעתו ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

14.3

הבחירה באחת מהחלופות הנ"ל תהיה של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי,
ולמציע לא תהא כל טענה בעניין.

זוכה חלופי
15.1

התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לבחור זוכה חלופי במכרז ,אחד או יותר ,שיהיה
המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה במכרז לפי סדר הדירוג לפי הציון
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המשוקלל הסופי (במקום השני ,השלישי וכן הלאה) (להלן" :זוכה חילופי") ,אך
התאגיד לא חייב לבחור זוכה חלופי כלשהוא.
15.2

. 16

התאגיד יהא רשאי אך לא חייב להתקשר עם הזוכה החלופי לצורך אספקת
השירותים במקום כל אחד מן הזוכים התרחש אחד מן המקרים הבאים בקשר
לכל אחד מן הזוכים:
15.2.1

לא ייחתם חוזה התקשרות עם הזוכה על ידי התאגיד מכל סיבה
שהיא;

15.2.2

הזוכה הפר את ההסכם ו/או לא יעמוד בהתחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה בתוך  10ימים מיום שנמסרה
לו הודעה על ההפרה.

15.2.3

הזוכה פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגיד.

15.2.4

הזוכה לא סיפק את השירותים לשביעות רצונו המלאה של התאגיד
או שלא סיפק את השירותים ביעילות או בנוחות;

15.2.5

הזוכה הפר את התחייבויותיו באופן שהיה עליו לשלם  5פעמים או
יותר ,במהלך חודש אחד ,פיצויים מוסכמים לפי המפורט במסמך ב'
– המפרט הטכני.

15.3

ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים לעיל הנה של התאגיד ולפי
שיקול דעתו הבלעדי בלבד.

15.4

ועדת המכרזים רשאית להתקשר עם הזוכה החלופי (השני (ככל שקיים) ,השלישי,
הרביעי וכן הלאה) גם לאחר תום מועד פקיעת הצעתם ,ובלבד שהזוכה החלופי נתן
לכך את הסכמתו ,ואולם כל עוד הצעת הזוכה החלופי בתוקפה הוא יהיה מחויב
להסכים להתקשרות.

15.5

לצורך התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי כאמור ,הזוכה החלופי מחויב לעמוד
כתנאי מקדים להתקשרות עמו ,בכל ההוראות החלות על בעל ההצעה הזוכה.

 15.6התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי ,אינה טעונה הסכמת הזוכה לכך ואין
התאגיד מחויב ליתן לו זכות טיעון קודם להתקשרות כאמור .לזוכה אין ולא
תהיינה כל טענה ,תביעה או דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם זוכה חלופי.
תוקף ההצעה
 16.1ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  90ימים ממועד הגשת ההצעות למכרז ,אף
אם נבחר זוכה במכרז קודם למועד זה .זאת ,בין היתר ,למקרה שהזוכה
לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז ,או הציג מצג מטעה ,או יפר את
ההסכם שיחתם עם התאגיד ,או בכל מקרה אחר ש בו זכיית הזוכה במכרז
תבוטל .במקרה כאמור ,או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם הזוכה אל
הפועל ,מכל סיבה שהיא  ,התאגיד יהיה רשאי בכל עת  ,אך לא חייב ,ובלי
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. 17

. 18

. 19

. 20

לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין ,להתקשר עם המציע שהצעתו
דורגה במקום הבא.
 16.2התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף
הצעתם לתקופה נוספת ,אחת או יותר ,לכל פרק זמן שהוא.
הצעה מסויגת או מותנית
 17.1מציע לא יסייג את הצעת ו או יתנה אותה ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם
דרישות המכרז .התאגיד יהא רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון
במסמכי המכרז או בתנאיו ,אם ייעשו ,משום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז (להלן  " :הסתייגות ").
 17.2להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד ,והתאגיד יהא
רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות ,תוך התעלמות ממנה ,או ל חלופי ן
לפסול את ההצעה ,או ל חלופי ן לפנות למציע לשם הבהרה  -הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יו דיע על כך למציע בכתב.
 17.3המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו ,תוך התעלמות מן ההסתייגות
שכלל במסמכי המ כרז או בהצעתו למכרז  ,ככל שיורה כן התאגיד .
הצעה תכסיסנית
בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על  -פי דין ,הצעה תכסיסנית או
הצעה הלוקה בסבסוד צולב ,או שיש בה משום חוסר תום לב ,או הצעה
שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית ,או שאין לה בסיס כלכלי איתן ,ברור
ומוצק שניתן להסבירו – יהיה התאגיד רשאי לפסלה .
אי עמידת המציע בתנאי התאגיד
 19.1התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש על  -ידי מציע ,אשר
סיפק בעבר שירותים לתאגיד ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות
כנדרש בתנאי המכרז ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב
השירו תים שסיפק מצד גורמי התאגיד ו/או מצד גורם ממשלתי אחר.
במקרה כזה ,תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית .זכות
הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה  ,הכל בכפוף לשיקול דעת ועדת
המכרזים .
 19.2התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר הגיש הצעה
למכרז קוד ם של התאגיד ו/או במסגרת הגשת ההצעה למכרז דנן ונמצא כי
הגיש הצעה או הצהרה כלשהיא שאינה נכונה ,מטעה ,ו/או שגילה רק מידע
חלקי באופן שיש בו כדי להטעות .במקרה כזה ,תינתן למציע זכות טיעון
לפני מתן ההחלטה הסופית .זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה,
הכל בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים .
דרישה למידע נוסף או להבהרות
 20.1ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע ,בכל שלב של המכרז ,הבהרות
בכתב או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע
שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו באופן מהותי או להעניק לו יתרון
בלתי הוגן על פני מצ יעים אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.
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 20.2ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר ,המלצות או
אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו
של המציע בתנאי המכרז ,לרבות בתנאי הסף ,וכן לבצע כל פעולה אחרת
הדרושה לבחינת ההצעה.
 20.3ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על
הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים ,או כי החלטה
זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של
מכרז זה.
 20.4המציע מתחייב להמציא לתאגיד ,מיד עם דרישתו ,כל מידע ו/או אישור
ו/או הבהרה כאמור לעיל.
 20.5בלי לגרוע מכל האמור לעיל:
התאגיד יהא רשאי ,על  -פי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש ממציע
20.5.1
לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה
ההון שלו ,מקורות המימון שלו או של בעל עניין בו ,שיטת
התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את הצע תו ,וכן
כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו .מציע אשר נמנע
מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד – רשאי
התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.
נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי
20.5.2
לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא
המכרז ,ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע
לשם קבלת חוות דעת ,נתונים ופרטים אחרים אודות המציע
מגורמים שלישיים ,לפי שיקול דעתו של התאגיד ,לרבות חוות
דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.
 20.6מ בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו ,מתחייב המציע לעדכן את
התאגיד  ,ללא דיחוי ,לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע שמסר
לתאגיד ,בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד
פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז ,ואם נקבע,
כבעל ההצעה הזוכה – עד לחתימה על ההסכם עמו.
חתימה על הסכם התקשרות
 21.1בתוך  10ימי עב ודה ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך ,מתחייב הזוכה
לחתום על הסכם ההתקשרות  -מסמך ד'  -זאת כתנאי לחתימת ההסכם
על  -ידי התאגיד ,ולהמציא לתאגיד שני העתקים חתומים בצירוף כל
המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם ,לרבות ערבות
ביצוע ו אישור קיום הביטוחים (בנוסח זה ה לנוסחים אשר צור פו להסכם) .
 21.2בתוך  10ימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה ה חלופי על זכייתו כזוכה חלופי
בהליך ,בהתאם לסדר דירוגו (זוכה חליפי שני ,שלישי ,רביעי וכן הלאה)
מתחייב הזוכה החל ו פי שיחפוץ בכך ,לחתום על הסכם ההתקשרות  -מסמך
ה '  -זאת כתנאי ל חתימת ההסכם על  -ידי התאגיד ,ולהמציא לתאגיד שני
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.23

העתקים חתומים בצירוף כל המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים
המפורטים בהסכם ,לרבות אישור קיום הביטוחים (בנוסח זה ה לנוסחים
אשר צור פו להסכם) .
 21.3למען הסר ספק מובהר ,כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על  -ידי התאגיד לא
יהא קיים הס כם בר  -תוקף בין הצדדים.
עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה
 22.1בכפוף לתקנה ( 21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  ,1993 -כל משתתף
במכרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ,בהתכתבויותיה עם
המציעים ,בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או
מוחרגות ,בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ככל שאינה מוחרגת או חסויה
ובהצעת הזוכה במכרז ,וזאת בכפוף לחריגים שנקבעו בתקנה ה אמור או
בכפוף להלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה ,וזאת תוך  30ימים ממועד
מסירת ההודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים ,וזאת תוך תיאום מראש עם
נציג התאגיד.
 22.2מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות
מקצועיים (להלן " :חלקים סודיים ") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם
למציעים אחרים ,יציין במפורש בהצעתו ,על גבי טופס מס'  4למסמכי
המכרז ,מהם החלקים הסודיים ,וכן ,יצרף עותק נוסף של הצעתו ,שבו
החלקים הסודיים מושחרים.
 22.3מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים ,יראוהו כמי שמסכים למסירת
ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.
 22.4סימו ן חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר
מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 22.5יודגש  :שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת
המכרזים בלבד .
 22.6מ בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר
שהוצע על  -ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.
זכויות ועדת המכרזים
מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים ,המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז דנן ,ועדת
המכרזים תהא רשאית בנוסף:
23.1

להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד בכל שלב
ולכל מטרה.

23.2

לבטל את המכרז בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ,ובהתאם
לדין וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר חתימת הסכם
ההתקשרות ,וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה.
יובהר לעניין זה ,כי ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי
וקיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים,
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כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור .בעצם הגשת ההצעות למכרז ,יראו
את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל ,מוותרים על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד התאגיד ,בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת
ביצוע השירותים לפי המכרז.

. 24

23.3

לקבל כל החלטה אשר תשרת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת
תכליתו של מכרז זה.

23.4

לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא.

23.5

לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה הזולה ביותר ,את ההצעה שקיבלה את הניקוד
הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

23.6

להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע במכרז זה ובכלל זה אופן
הגשת ההצעה למכרז על ידו.

ה וראות כלליות
 24.1כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד ,אשר תהא בשם המציע בלבד וללא
כל הסכם ,קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.
 24.2היררכיה בין המכרז להסכם  -ההסכם המצורף למכרז זה ,על נספחיו,
מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש לראות את המכרז ואת ההסכם
ה מצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד ,שחלקיו משלימים זה את זה.
 24.3בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם ,או
במקרה של סתירות בתוך אחד מן המסמכים ,יגבר הנוסח המטיב עם
התאגיד  ,המוסיף על התחייבויות המציע ו/או הזוכה והמוסיף על זכויות
התאגיד  .מובהר לעניין זה ,כי חסר לא ייחשב כסתירה.
 24.4ביטויים המופיעים בלשון יחיד  -משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים
המופיעים בלשון זכר – משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.
 24.5כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד ,והן לא
ישמשו לצרכי פרשנות.
 24.6התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על
ההסכם מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ,בהתאם לשיקול דעתו
המלא והסופי .אם יחליט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום
על ההסכם ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהוא ,בקשר לכך ,והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו ,לרבות
לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור ,ולא תחול על התאגיד
כל חובה לתשלום כאמור.
 24.7קניין התאגיד במסמכים  -מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד,
ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.
 24.8ניגוד עניינים וסודיות  -בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה
בניגוד עניינים /בחשש לניגוד עניינים /מראית עין של חשש לניגוד עניינים.
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24.9

הוראות נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות וכן
מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד .
סמכות שיפוט  -סמכות השיפוט הבלע דית ,המקומית והייחודית לדון
בתובענה שעילתה מכרז זה ,לרבות ההסכם המצורף לו ,תהא נתונה לבתי
המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד .
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מסמך ב' – מפרט טכני
.1

הגדרות
בכל מסמכי המכרז על נספחיהם:

.2

1.1

"הספק" ו/או "הזוכה" – המציע שנבחר כזוכה במכרז.

1.2

"אתרי התאגיד"  -כל מקום בו פועל התאגיד ובכלל זה :בירושלים  -רחוב כנפי
נשרים  ;23רחוב יד חרוצים  ;19תל אביב – רח' קרמניצקי  ;6חיפה – רח' ח'ורי ,2
בניין הנביאים; באר שבע – רח' יהושע צורף ;9

1.3

"תקנות תעבורה"  -תקנות התעבורה ,התשכ"א;1961 -

1.4

"אוטובוס זעיר" – כהגדרתו בתקנות התעבורה;

1.5

"האחראי" ו/או "נציג התאגיד"  -מנהל התחבורה בתאגיד ו/או מנהל התפעול וכל
מי שיוסמך על ידם;

1.6

"עובד הזוכה" – כל אדם שעוסק במתן השירותים מטעם הזוכה תהא צורת
העסקתו אשר תהא לרבות קבלני משנה.

1.7

"הזמנת הסעה" ו/או "הזמנת שירותים" – הזמנת שירות נסיעה כמפורט במסמך
זה .סעיף 4.1

1.8

"השירותים" – כל המפורט במסמך דנן וכן כל פעולה נלווית ו/או אחרת ככל
שתידרש על ידי הספק לצורך מתן מעולה של השירותים ,בנוסף לכל שינוי ו/או
תוספת ו/או גריעה מהאמור להלן כפי שיורה התאגיד בכל עת.

1.9

"ימי מנוחה"  -כמשמעותם בסעיף 18א( .א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
התש"ח.1948-

השירותים ואפיונים:
2.1

ה ספק ייתן לתאגיד את השירותים על פי המפורט במכרז דנן ,במסמך זה
ובמסמך ה' על כל נספחיהם.

2.2

התאגיד נדרש לשירותי היסעים במגוון אפשרויות וצרכים באוטובוס זעיר ,לצורך
הסעת עובדים ,אורחים או גורמים אחרים בהסעות קבועות ו/או מזדמנות .על
הספק לאפשר גמישות מלאה בהתאמה לצרכים המשתנים של התאגיד בתחום
ההיסעים.

2.3

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת לאספקת השירותים .תמהיל ,היקף,
מועדי  ,מאפייני השירותים ושיטת התשלום לכל הסעה (רכיב התשלום
שבהצעת המחיר )  ,ייקבעו בכל הסעה לפי צורכי התאגיד המשתנות  ,ועל פי
שיקול דעתו הבלעדי  ,בהתאם למה שלפי שיקול דעתו של התאגיד יידרש
כל מקרה.
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2.4

על הספק הזוכה לקבל את ההזמנה לכל הסעה שתידרש ,להקצות את כלי
הרכב והנהג המתאימים ,לבצע את ההסעה ,לפקח אחר אופן התנהלות
הנסיעה ולדאוג להפקת לקחים ולשיפור מתמידים.

2.5

על הספק לתן את השירותים ולספק באופן שוטף שירותי הסעה באוטובוסים
זעירים ליחידות השונות של התאגיד ,בכל שעה במהלך  24שעות ה יממה ,
ב כל ימות השנה כולל בימי שבתון ובימי המנוחה .מספר הנוסעים בכל
הסעה יכול להיות בין שמונה לתשעה עשר עובדים.

2.6

על הספק לבצע את כל הנסיעות מכל נקודת מוצא לכל נקודת איסוף ופיזור
בכל שטחי מדינת ישראל ,ללא כל סירוב מכל סיבה שהיא .הספק לא יוכל
לטעון כל טענה מכל סוג שהוא אודות מחסור בנהגים ,כלי רכב או כל מניעה
אחרת המונעת ממנו לספק את ההסעה שתידרש במלואה לשביעות רצונו
המלאה של התאגיד.

2.7

ההסעה תסופק בין היתר ,לפי דרישות התאגיד:

2.8

2.7.1

אל ומאתרי התאגיד השונים בירושלים ,תל-אביב.

2.7.2

נסיעות עירוניות ובין עירוניות.

2.7.3

נסיעות בין מיקומים שונים בכל שטחי המדינה לרבות מעבר לקו
הירוק ובכלל זה נסיעות בתנאי שטח ובדרכים שאינן סלולות ,בכל
מזג אויר ,כולל בימי שלג הכל בהתאם לדרישת התאגיד.

הסעה יכול ותכלול שירותים שונים כדלקמן:
2.8.1

איסוף ופיזור נוסעים שונים ביעדים שונים.

2.8.2

הסעה למספר נוסעים של עד  19נוסעים על ציודם.

2.8.3

הסעת ציוד טכני.

2.8.4

הסעה בין יעדים קבועים מראש.

2.8.5

הסעה בין יעדים משתנים ושונים.

2.8.6

הסעה צמוד ה ליום שלם או חלק ממנו .

2.8.7

הסעה צמודה לפי שעות.

2.8.8

כל הסעה נוספת לפי צורכי התאגיד.

2.9

בכל עת במהלך ביצוע השירותים ,הספק מתחייב שי היו בבעלות ו ו /או
ברשות ו ו/או בניהול ו לפחות  20אוטובוסים זעירים להסעת  19 – 8נוסעים
כהגדרתם בתקנות התעבורה ,תשכ"א – . 1961

2.10

בכל מקרה בו התאגיד יזמין שירותים ,התאגיד יציין בפני הספק מ ה יהיה
אופן התשלום בעבור ה הסעה שתוזמן ,לפי אחת מ שיט ו ת התשלום שבמסמך
ד' – הצעת המחיר ובהתאם לתעריפים הנקובים במסמך זה.
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2.11

.3

.4

בזמן ביצוע ההסעות בעבור התאגיד ו/או מי מטעמו ,חל איסור מוחלט לבצע
מטלות ו/או הסעות נוספות לגורמים אחרים זולת לתאגיד ,באותה ההסעה
המבוצעת בעבור התאגיד ו/או מי מטעמו.

מועדי אספקת השירותים
3.1

ה שירותים יסופקו  24שעות ביממה בכל ימות השנה לרבות ב ימי מנוחה
( שבתות ,חגים ) ב ימי ש בתון ,ובכל תנאי מזג אויר לרבות שלג ולא תשולם
כל תוספת תשלום שהיא למעט המפורט במסמך ד' – הצעת המחיר .

3.2

ב הזמנת אוטובוס זעיר ,זמן הגעה לנקודת מוצא יהיה כפי שיהיה נקוב
בהזמנת הנסיעה שתועבר על ידי התאגיד .

3.3

ע ל הנהג להתייצב בנקודת האיסוף הראשונה לפחות  15דקות לפני השעה
שנקבעה לתחילת הנסיעה ולעזוב את נקודת האיסוף הראשונה  10דקות
לאחר השעה שנקבעה .במקרה ולא התייצב נוסע ,הנהג לא יהיה רשאי
לעזוב את מקום האיסוף ,ללא אישור התאגיד ש י ימסר לנציג הספק .

3.4

במקרה של תקלה ברכב תוך כדי נסיעה ,ה ספק יעמיד לרשות הנוסע ים רכב
חלופי זהה לרכב התקול  ,או טוב הימנו ,אשר יגיע למקום בו נמצא הרכב
התקול ,במהירות המרבית אך בפרק זמן שלא יעלה על  60 30דקות  .במקרה
כזה לא ייגבה כל תשלום עבור הנסיעה עד למקום בו נמצא הרכב ה תקול.

3.5

כל חריגה צפויה מלוחות הזמנים או תקלה במהלך הנסיעה מחייבת דיווח
מידי ובזמן אמת לנציג התאגיד.

3.6

מובהר בזאת כי ל א תשולם תמורה בגין זמני המתנה .

3.7

במקרה של ביטול נסיעה על ידי התאגיד – עד מועד הנסיעה שנקבע בהזמנה
– לא ישולם כל פיצוי; ביטול לאחר מועד הנסיעה כפי שנקבע בהזמנה יזכה
את הספק לפיצוי בסך  15%מעלות הנסיעה שבוטלה  ,ובלבד שהנהג התייצב
לביצוע הנסיעה בנקודת האיסוף הרא שונה.

הזמנת שירותים
4.1

השירותים יבוצעו אך ורק בכפוף ל הנפקת ה זמנת עבודה מפורטת ו בכתב
ומראש מאת המורשים לכך בתאגיד  .בהודעה יפורטו ככל הניתן בין השאר
הפרטים הבאים כולם או חלקם :מועד הנסיעה ,מטרתה ,מספר הנוסעים,
ציוד חריג ,ש עת הנסיעה והחזרה ,יעדי הנסיעה ,מסלול הנסיעה ,פיזורים
ואיסופים ,שיטת תשלום וכן כל פרט רלוונטי נוסף (להלן " :הזמנת
השירותים " ו/או "הזמנת הסעה ") .מובהר כי הפרטים שיימסרו בהזמנת
השירותים אינם מחייבים והתאגיד יהא רשאי בכל עת לשנות כל פרט
שבהזמנ ת השירותים.

4.2

הזוכ ה לא יבצע נסיעה כלשהי מבלי שתהיה בידו ה זמנת הסעה כאמור
שהוצאה על ידי התאגיד.
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4.3

רק בנסיבות חריגות בלבד תותר הזמנה טלפונית ובלבד שהתאגיד יתעד את
ההזמנה הטלפונית ויעבירה לזוכה באמצעים דיגיטלים.

4.4

מובהר כי הזמנת השירותים יכולה ותהא בכל אמצעי דיגיטלי ,כפי שייבחר
ה תאגיד :באמצעות המייל ,אפליקציה ייעודית ,הודעת טקסט וכיוצא
באלה.

4.5

התאגיד אינו מתחייב להזמין את השירותים בהיקף מסוים ו/או בכלל.
התאגיד יהיה רשאי לדרוש היקפי עבודה בהתאם לצרכיו בפועל ולזוכה לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי התאגיד בשל כך .כמו כן ,יהיה רשאי
הת אגיד לעבוד מול ספקים נוספים מלבד הזוכה ,ולספק לא תהיה כל טענה
בשל כך.

איכות השירות
5.1

הזוכה יספק את השירותים בצורה הטובה ביותר ,במיומנות ,במקצועיות,
באדיבות ובאופן שירותי ,לשביעות רצונו המלא של התאגיד ומשתמשי
ה שרות  ,ובהתאם להוראות כל דין ונוהל החלות על אספקת השירותים ע"י
הזוכה.

5.2

הזוכה יספק כל עבודה שתימסר לו בהזמנת השירותים  ,בהתאם ללוח
הזמנים וההנחיות של ה תאגיד .

5.3

ה הסעות יבוצעו באמצעות רכבים ממוזג ים (חימום וקירור) ,משנת ייצור
 201 8ואילך  .הנהג יוודא תקינות המזגן מדי י ום .אין לספק השירותים
ברכב בו מערכת המיזוג אינה תקינה .

5.4

כל ה רכבים שישמשו לביצוע השירותים יהיו במצב נקי לרבות של
האביזרים ובמצב ראוי להסעת נוסעים בכל עת בנעימות וללא ריחות זרים
כגון ריח עישון וכדומה.

5.5

ה ספק יעמיד לרשות התאגיד נציג/ים קבוע/ים מטעמו במשך עש רים וארבע
שעות היממה ובמשך שבעת ימי השבוע ,אשר יהיה/ו גורם ה קשר בי ן הספק
לבין התאגיד.

5.6

איש קשר זה יהיה אחראי בין היתר ,לרישום ההסעות ולארגונן הלוגיסטי.
איש הקשר יהיה ז מין באופן מלא בכל עת ,לרבות באמצעות טלפון נייד,
לצורך כל נושא הכרוך בביצוע השירותים ,לרבו ת מתן פתרונות ב איתור
נהגים ,הגעת נהגים ,בעיות במהלך נסיעות ו/או כל נושא אחר הטעון טיפול
בקשר ל ביצוע השירותים.

5.7

הזוכה יעסיק את כל כוח האדם הנדרש ,לרבות נהגים ,קצין בטיחות
בתעבורה ,סדרן תחבורה וכיוצא באלה וכל עובד אחר אשר יידרש לצורך
מתן השירותים.

5.8

כל נהגי הזוכה ח ייבים בידיעת השפה העברית ורצוי ידע בסיסי בשפה
הערבית.
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5.9

כל עובדי ה זוכה ומי מטעמו יופיעו בביגוד הולם ובהופעה מסודרת ונקייה
ו ימנעו מהתנהגות בלתי הולמת בזמן הנהיגה ובכלל זה ימנעו מעישון,
דיבור מופרז בטלפון  /קשר וכדומה.

5.10

התאגיד רשאי לפי הנ"ל שלא להסכים להעסקתו של מי מעובדיו של הזוכה
ו/או של קבלן המשנה מטעמו ו/או של מי שיעסוק במתן השירותים לתאגיד
מ כל סיבה שהיא  ,ועב ודתו של מי מטעם הזוכה אשר לא קיי ם במלואן את
כל הוראות ההתקשרות ותיאור השירותים דנן תופסק על אתר באופן שהוא
לא ייתן עוד את השירותים לתאגיד.

5.11

ה ספק וכל מי מטעמו יפעלו בהתאם להנחיות נציג התאגיד בלבד ככל שתינתנה.

הוראות בעניין הסעה בטוחה
6.1

כל כלי הרכב שישמשו לביצוע השירותים ,יצוידו ויאבזרו כל הנדרש לפי כל
דין ונוהל לכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ובכלל זה :ערכת חילוץ,
מגבה ,משולש אזהרה ,מטפי כיבוי אש תקניים וארגזי עזרה ראשונה ועוד.
כלי הרכב יצוידו גם בחגורות בטיחות בכל המושבים על פי הנחיות משרד
התחבורה.

6.2

כל כלי ה רכב שישמשו לביצוע השירותים יהיו במצב בטיחותי תקין בכל
עת ,ויצוידו במכשירים אלחוטיים ובציוד סלולרי מתאים ,וכל ציוד אחר
הנדרש על פי כל דין.

6.3

כל כלי הרכב שישמשו לביצוע השירותים יהיו מונגשים לבעלי מוגבלות לפי
דרישת כל דין.

6.4

הזוכה י עמיד לרשות התאגיד בעת הצורך ,רכבים בעל י אמצעים לנסיעה
בתנאי שלג ,אשר יהיו זמינים בכמות ובהיקף הנדרש.

6.5

על הזוכה להיות בעל כל הרישיונות וכל ההיתרים הנדרשים לפי כל דין או
נוהל ,כשהם בתוקף ובכלל זה :רישיון תקף ממשרד התחבורה למתן שירותי
הסעה נשוא הסכם זה  ,ולגבי כל אחד מהרכבים שישמ שו לביצוע
השירותים ,יהיו רישיון להסעת נוסעים ,רישיונות רכב ופוליסת ביטוח
חובה הכולל ביטוח נוסעים בהסעות בשכר בתוקף וזאת לאורך כל תקופת
ביצוע השירותים .כל הרישיונות והפוליסות האמורים בסעיף זה יוצגו בפני
התאגיד מיד עם דרישה.

6.6

הזוכה יעסיק במתן השירותים אך ורק נהגים העונים לכל הדרישות להלן:
6.6.1

בעלי רישיון נהיגה בתוקף המתאים ל אוטובוס זעיר ו/או ל סוג
הרכב בו תתבצע הנסיעה .באם לא ימולא תנאי זה מכל סיבה
שהיא ייחשב הדבר הפרה יסודית חמורה של ההסכם ובנוסף
לתשלום פיצויים מוסמכים ובנוסף לכל סעד אחר הנתון
לתאגיד לפי כל דין ו לפי ההסכם  ,ישא באחריות מלאה לכל
היבט הנובע מפרה יסודית זאת.
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6.6.2

בעלי וותק של לפחות שנתיים מיום הוצאת רישיון הנהיגה,
בנהיגה בסוג הרכב שבו לנהג יש רישיון נהיגה.

6.6.3

בעלי אזרחות ישראלית.

6.6.4

בעלי אישור מטעמו של קצין הבטיחות של הספק אודות
כשירות הנהג לנהוג ברכב המיועד לבצע את ההסעות

6.7

באחריות הזוכה לוודא כי כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין לצורך
ביצוע השירותים ,לרבות כל המפורט לעיל ,יהיו בתוקף בכל תקופת ביצוע
השירותים ,ומתחייב לחדש כל רישיון עם תום תוקפו .הזוכה י י שא
באחריות בלעדית לתוצאות אי חידוש כל רישיון ו/או פוליסה והוא תפצה
ו/או תשפה את התאגיד בגין כל נזק שיגרם לתאגיד גם כתוצאה מאי מילוי
תנאי זה מכל סיבה שהיא .

6.8

הזוכה יעסיק קצין בטיחות בתעבורה בכל תקופת אספקת השירותים נשוא
מכרז זה .קצין הבטיחות יהיה בעל הסמכה בתוקף לפי כל דין לשמש קצין
בטיחות בתעבורה מטעם אגף קציני ה בטיחות משרד התחבורה.

6.9

כל ההדרכות ו/או ההנחיות לעובדי ה זוכה או מי מטעמו הינם באחריותו
המלאה של ה זוכה והוא יבצע אותם על חשבונו .

6.10

ה ספק מתחייב כי לכל אחד מהנהגים שיספקו שרותי הסעות לתאגיד גיליון
הרשעות בעב י רות תעבורה נקי מעברות של נסיעה בגילופין/שיכרות  /תחת
השפעת סמים ,תאונות ונסיעה לא זהירה" .נסיעה לא זהירה" – משמעה
כל נסיעה שיש בה כדי לסכן באופן כלשהוא את גופם ו/או רכושם של
הנוסעים ו/או צדדים שלישיים ו/או כל נסיעה שהיא בגדר הפרה של דיני
התעבורה ובכלל זה תקנה ( 21ג) לתקנות התעבורה ,התשכ"א .1961 -

6.11

כמו כן הספק מתחייב כי לכל אחד מהנהגים שיספקו שרותי הסעות
לתאגיד  ,לא יופיעו ב גיליון הרשעות בעבירות תעבורה  ,יותר מ –  3עבירות
תנועה במהלך  12חודשים רציפים.

6.12

כל מי שיעסקו במתן השירותים חייבים לציית לכל חוקי הנהיגה
והתעבורה ובכלל זה בעת הנהיגה בשום אופ ן לא ישוחח ו עם מכשיר
סלולארי כולל מירס וכדומה ללא דיבורית.

6.13

כל הנהגים מטעמו של הספק יועסקו בביצוע ההסעות בהתאם לדרישות כל
דין ונוהל ובכללם ,תקנות התעבורה ותקנה  ,168חוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א –  1951ועוד.

6.14

כל עובדי הזוכה ומי מטעמו ינהגו במשנה זהירות.

6.15

כל נהג יהיה אחראי לוודא את תקינות הרכב והתאמתו לנסיעה.

6.16

כל כלי הרכב מטעם הספק יהיו בעלי אישור בדיקה כמתחייב בחוק ,כולל
בדיקת צמיגים ובלמים רבעונית לכל הפחות.
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.7

.8

6.17

ה זוכה יוודא תקינות חגורות בטיחות בכל המושבים ,מערכת מיזוג תקינה,
ולחץ אוויר ת קין בצמיגים מדי יום .

6.18

כל השירותים יינתנו בהתאם ובכפוף להוראות תקן  – ISO 9301מערכת
לניהול בטיחות בתעבורה ,והזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות תקן זה.
הזוכה יציג בפני התאגיד תעודה תקפה המעידה על מילוי אחרי דרישות
התקן אשר הוענקה ע"י גוף התעדה אשר קיבל הסמכה על מתן שירותי
התעדה מטעם הגורם המוסמך לתן תקן זה.

קבלני משנה –
7.1

במקרים של העסקת קבלני משנה  ,תחול על הספק האחריות המלאה
והבלעדית והמוחלטת לכל דבר ועניין בכל היבט ו/או דרישה הקשור ה ל מתן
השירותים .כלל זה באחריותו הבלעדית של הספק לדאוג שכל דרישות
המכרז על כל מסמכיהם ונספחיהם יחולו על קבלני המשנה כגון תנאי
הרכבים ,דרישות כח אדם ,הנהג ים ,תנאי השירות וכיו"ב.

7.2

לתאגיד תהא הזכות לאשר או לסרב עבודתו של ספק משנה כלשהו לפי
שיקול דעת ו הבלעדי  ,מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה ומבלי שיהיה עליה
חובה לנמק הסיבות לכך.

שונות
8.1

ידוע ומוסכם על הספק  ,כי השירותים נשוא הסכם זה אינם ניתנים
בבלעדיות ,וכי התאגיד רשאי לקבל את השירותים נשוא הסכם זה ,כולם
או חלקם ,גם מצדדים שלישיים ,בין אם השתתפו בהליך המכרזי ובין אם
לאו והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי  ,מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה.

8.2

התאגיד אינו מתחייב להזמין א ת השירותים בהיקף מסוים ו/או בכלל.
התאגיד יהיה רשאי לדרוש היקפי עבודה בהתאם לצרכיו בפועל ולזוכה לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי התאגיד בשל כך.

8.3

הזוכה י ידרש לבצע נסיעות בדרך המהירה והקצרה ביותר בכפוף למיקומי
האיסופים  ,הפיזורים ויעדי הנסיעה שנתבקשו בהזמנת ההס עה .ככל
שנדרש לכך על ידי התאגיד על הזוכה גם לנסוע דרך כביש .6

8.4

על הספק לצרף ב יחד עם הגשת החשבונית לפי הוראות ההסכם ,דו"ח
פירוט הנסיעות וכל נתון ו/או אישור אחר כפי שידרוש התאגיד .מובהר כי
על כל הדוחות להיות באקסל.

8.5

הזוכה יצהיר ויתחייב כי הוא ו/או קבלן המשנה מטעמו מעסיק את עובדיו
כדין ומשלם את זכויותיהם בהתאם לחוקי העבודה המגנים וההסכמים
הקיבוציים החלים וככל שה תאגיד י דרוש לעיין בתלושי השכר או בתשלומי
החובה בגינם (ב יטוח לאומי ,מס הכנסה וכ דומה) יוצגו המסמכים לעיון
התאגיד באופן מידי.
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8.6

הזוכה יעמוד בדרישות אחראי ה ביטחון בתאגיד או כל גורם אחר מטעם
התאגיד ,וימסור לו ,לפי בקשתו ,כל פרט לגבי כל עבוד אשר מגיע לאתרי
התאגיד לשם אספקת השירותים .הזוכה מתחייב לקיים את כל ההוראות
שיימסרו לו על ידי התאגיד גם בנושאי אבטחה וביטחון .התאגיד יהא רשאי
למנוע כניסתו של כל מי מטעם הזוכ ה לשטחי התאגיד מכל סיבה שהיא.

8.7

הזוכה יספק את השירותים בצורה הטובה ביותר ,במיומנות ,במקצועיות
ולשביעות רצונו המלא ה של התאגיד .

8.8

על נהגי הספק אשר יעסקו במתן השירותים ,יהא לקבל אישור מראש מאת
התאגיד או קב"ט התאגיד ולמלא אחר כל הוראה ש ל התאגיד .לשם כך על
הספק ו על הנהגי לשתף פעולה באופן מלא עם התאגיד .

פיצויים מוסכמים
9.1

10.1

להלן טבלת פיצויים מוסכמים:

נושא ההפרה

הפיצוי המוסכם
בשח לכל מקרה

איחור של מעל  5דקות ועד  15דקות בהתייצבות

30

מעל  5איחורים בחודש של מעל  5דקות ועד  15דקות

50

איחור של מעל  15דקות ועד  30דקות בהתייצבות

100

איחור של מעל  30דקות או לא התייצב כלל

300

אי החלפת נהג לאחר דרישה בכתב

100

אי החלפת מי מנותני השירותים ו/או קבלן משנה
לאחר דרישה בכתב

100

אי הפעלת מזגן ברכב לפני ביצוע ההיסע ובמהלכו

50

רכב מלוכלך ו/או מסריח מריח סיגריות ו/או אחר

200

9.2

אין באמור בסעיף הפיצויים המוסכמים דנן משום הסכמה להפרה כלשהיא מצדו
של הזוכה ,ובכל מקרה ,אין בו הסכמה לאיחור כלשהו בהגעת האוטובוס הזעיר
במועד לפי ההזמנה.

9.3

סעיף הפיצויים המוסכמים הנו בנוסף לכל סעד אחר הנתון לתאגיד לפי ההסכם
ולפי כל דין.
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9.4

התאגיד יהיה רשאי לקזז את תשלומי הפיצויים המוסכמים ואת כל דמי הנזקים
שייגרמו לו בשל אי מתן שירות מעולה לשביעות רצונו המלאה של התאגיד ,מכל
תמורה שתגיע לזוכה מאת התאגיד בגין כל שירות ו/או הסכם שהם.
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מסמך ג'  -חוברת ההצעה
את ההצעה יש להגיש על גבי מסמך זה ולצרף אלי ו את כל הטפסים המצורפים לו וכן כל
תיעוד נוסף שיש לצרף לפי מסמך א' – הזמנה להציע הצעות .מסמך זה וכל הטפסים
יצורפו למעטפה א'.
לתשומת לב המציע יש למלא את הטופס באופן קריא ,ולהתייחס לכל הסעיפים.
פרטי המציע

.1
נושא

פרטים למילוי

שם המציע

סוג התאגיד ככל
המציע מאוגד
מספר מזהה של
המציע
תאריך הרישום

מנכ"ל המציע

כתובת:

רחוב:

_____________________________________

מספר_____________________________________ :
ישוב:

_____________________________________

מיקוד_____________________________________ :
מספר טלפון

כתובת דוא"ל
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פרטי איש הקשר מטעם המציע
פרטים למילוי

נושא
שם איש הקשר

תפקיד

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

מספר פקס
כתובת דוא"ל

חתימת המציע

תאריך

שם מלא של החותם בשם
המציע

חתימה וחותמת המציע
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טופס מס פר  – 1פרטי המציע
• טופס זה ימולא ו יחתם ע"י עו"ד ו/או רו"ח .
• לטופס זה יש לצרף את המסמכים המפורטים.
•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.

אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח ___________________________________ [יש למלא את
השם המלא] מ"ר _______________ [יש למלא את מספר הרישיון] ,שכתובתי
______________________________ _____ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע
במכרז שבנדון :
.1

שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:
........................................................................................

.2

סוג ההתאגדות ................................................................. :

.3

מספר זיהוי/רישום............ .................................................................... :

.4

הריני לאשר כי המציע אי נו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כאמור
בסעיף 362א ב חוק החברות  ,התשנ"ט .1999 -

.5

שמות המוסמכים לפי מסמכי היסוד של המציע לחתום בשם במציע ולחייב את
המציע לעניין מכרז זה ,ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני ,הנם:
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו
 ............................נושא/ת ת "ז מס' .........................

.6

ההחלטה בתאגיד המציע/הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה,
התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המצי ע.

.7

מצורפים למסמך זה :
א  .נסח תאגיד עדכני של רשם התאגידים ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של
רשות התאגידים ,שכתובתו:
http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/Rasham
 Hachvarotבלחיצה על הכותרת "הפקת נסח תאגיד ".
ב  .מסמך החלטת המציע בדבר אישור מורשה חתימה מטעם המציע כשהוא
מאומת כ"מתאים למקור".
ג  .אישור מרשם התאגידים על דבר שינוי שם המציע ,ככל שקיים.
בכבוד רב,

___________
שם מלא

_____ ________ ________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  - 2תצהיר המציע לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים  ,התשל"ו1976 -

(להלן":חוק עסקאות גופים ציבוריים")

• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

• לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.
•

יש להשלים את כל התיבות הרלוונטיות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

•

טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.

 ,לאחר שהוזהרתי,
 ,נושא ת .ז .מס'
אני הח"מ,
כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 . 1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________
(להלן " :המציע ")  .......עבור תאגיד השידור הישראלי ,וזאת לאור היותי מורשה
לעשות כן ומוסמך/ת מטעמו ,וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר .
 . 2לאור האמור ,הריני להצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,מתקיימים
כל אלה במצטבר[ :המציע יסמן √ במקום הרלוונטי]
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו לא
הורשעו ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים)  ,התשנ"א – ( 1991להלן " :חוק עובדים זרים "),
וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ( 1987 -להלן " :חוק שכר מינימום ").
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו
ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,אך נכון
למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (  )1לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
❑ נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במ כרז ,המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו
ביותר משתי (  ) 2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,על פי
הפירוט דלהלן ,ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת ( )1
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
פירוט העבירה

תאריך ההרשעה

[מספר סעיף ושם חוק]

[חודש ושנה]
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.2
.3
*מספר השורות הנו להמחשה בלבד

לצורך סעיף זה " :הורשע " ו  " -בעל זיקה " – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים
ציבוריים .

 . 3נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז [המציע יסמן √ במקום

הרלוונטי ]

❑ סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן " :חוק
שוויון זכויות " ) לא חל על המציע.
❑ סעיף  9לחוק שוויון זכויות חל על המציע והוא מקיים אותן ,והיה ומעסיק 100
עובדים ומעלה ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב,
גם כי יפנה למ נהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך –
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין מצהיר כי התחייב בעבר לפנות
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות בהתאם לסעיף זה ,ונעשתה עמו
התקשרות שלגביה התחייב והמציע מצהיר בזאת ,כי אכן פנה בפועל כאמור,
ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין ,אכן פעל ליישומן .
לצורך סעיף ז ה " :מעסיק " – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.
 . 4המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה ,למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מהמועד
האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 . 5לתצהיר זה מצורפים המסמכים הבאים :
 ) 1אישור מפקיד מו רשה כהגדרתו ב חוק  ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס  ,או העתק
ממנו המעיד ש המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על
פי פקוד ת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף  ,ה תשל " ו  1975 -או שהוא פטור
מלנהלם ;
 ) 2אישור מפקיד מורשה כהגדרתו ב חוק  ,מרואה  -חשבון או מיועץ מס  ,או העתק
ממנו המעיד ש המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל
על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף  ,התשל"ו ;1975 -
 ) 3אישור " עוסק מורשה " ו  /או תעודת " עוסק מורשה " ככל שקיימים .
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אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא.
________
תאריך

_____________________

______________________

שמו של המצהיר

חתימת המצהיר
(ללא חותמת המציע)

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...... .....................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  - 3התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה
למכרז
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

• טופס זה יש להגיש במעטפה א'.

 ,לאחר שהוזהרתי,
 ,נושא ת.ז .מס'
אני הח"מ,
כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני עושה תצ הירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________
(להלן " :המציע ") מכרז  5/2021בעבור תאגיד השידור הישראלי .

.2

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

.3

הנני מוסמך ליתן ,ונותן תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.

.4

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מתוקף
תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

.5

הנני מעוניין לספק לתאגיד את השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז
ולתנאי מסמך ב'  -המפרט הטכני.

.6

הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז ,על כל מסמכיו ו נספחיו,
ואני מצהיר שהבנתי את דרישות המכרז ותנאיו ,וכי אני מסכים/ה לדרישות
המכרז ללא סייג.

.7

כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע (להלן  " -ההצעה ") נבדקו על  -ידי ,ואני
מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים.

.8

הוראו ת המכרז על כל חמשת מסמכיו וכל המצורפים לכל מסמך ובכלל זה ההסכם
המצורף למכרז ,על נספחיהם ,ידועות למציע ומקובלות עליו ,והוא יקיים ללא סייג
את התחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם על נספחיו ,הצעת המציע ועל  -פי דין.

.9

אי תיאום הצעות במכרז:
9.1

המציע והח"מ לא ת י א מו מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר
כלשהו שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה למכרז.

9.2

ההצעה ,כולל הצעת המחיר  -המצורפת בנפרד במעטפה נפרדת  ,מוגשת
על  -ידי המציע באופן עצמאי .אין ולא היו בין המציע לבין מציעים אחרים
או מציע ים פוטנציאליים למכרז הסכם ,הבנות ,התייעצות ,קשר או שיתוף
פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
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9.3

ההצעה ,כולל הצעת המחיר  -המצורפת בנפרד ,גובשה על  -ידי המציע בתום
לב ,ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם משתתף או
משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

9.4

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או
תאגיד אחר אשר מציע הצעות למכרז או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע
הצעות במכרז ,או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

9.5

המציע והח"מ לא היו מעורב ים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות
למכרז.

9.6

המציע והח"מ לא הי ו מעורב ים בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה
גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.

9.7

המציע והח"מ לא היו מ עורב ים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי
תחרותית מכל סוג שהוא.

9.8

המציע והח"מ מודע ים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש
שנות מאסר בפועל.

. 10

הגשת ההצעה החתומה על גבי טופס ההצעה ,וכן הגשת הצעת המחיר החת ומה,
מהוות ראיה חלוטה לכך שהמציע והח"מ קראו את כלל האמור במסמכי המכרז
ובהסכם המצורף לו ,על נספחיהם ,את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על
עדכונים  -אם היו כאלה ,הבי נו את האמור בהם ,ונת נו לכך את הסכמתו הבלתי
מסויגת.

. 11

המציע והח"מ בדקו באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות ,התנאים ,המגבלות,
העלויות ,הסיכונים וכל פרט אחר הקשר ים לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום
התחייבויותינו על פי המכרז ,במועדן ובמלואן ,בירר כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך
ווידא כי יהיה ביכולתו לקיים את כל התחייבויותיו על פי המכרז אם י זכה בו .

. 12

המציע ב על היד ע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הרישיונות ההיתרים
והאמצעים ,לרבות כוח האדם והציוד ,הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על -
פי ההסכם המצורף למכרז ,ונכון למועד הגשת ההצעה ,לא ידוע לי על קיומה של
מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי למנוע מהמציע לק יים איזו
מהתחייבויותיו על  -פי המכרז ,ההסכם ,הצעת המציע או על  -פי דין.

. 13

המציע  ,רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על  -פי דין ,ובידיו כל הרישיונות
וההיתרים הנדרשים על  -פי כל דין  ,הנחיה או נוהל .

. 14

המציע  ,מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד ,במסגרת
ה ספקת השירותים נשוא המכרז ,אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

. 15

המציע פועל ומקיי ם חובותי ו בעניין שמירת זכויות עובדים ,ככל שיש לו עובדים,
לפי דיני העבודה  -ובכלל זה צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  -החלים על
המציע כמעסיק לעניין הספקת השירותים ,לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים) ,תשנ"א  1991 -ובהתאם לחוק שכר
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מינימום ,תשמ"ז  , 1987 -ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ,כמת חייב מחוקי
העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.
. 16

ידוע ומוסכם על המציע כי במידה ו י זכה במכרז דנן ,ההתקשרות עימ ו וכן היקפה
מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי התאגיד ,בצרכים המשתנים של התאגיד
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים ,ככל שידרשו.

. 17

במקרה בו לא יהיה לתאגיד תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו
כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לרכישת השירותים  ,לא יינתן השירות
ע"י הזוכה ו/או לא יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית ,לא תהיה
ל מציע כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

. 18

התאגיד איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או חלקה והוא רשאי לבטל את
המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ,ו/או לפצל את ההתקשרות
כמפרט במסמכי המכרז או לקבל רק חל מהצעת המציע הכל בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותו ויועברו אליו בפועל.

. 19

המציע מצהיר בזאת מפורשות ,כי לא תהיה ל ו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז ,דחיית ביצועו ,או שינוי כלשהו בהיקף
השירותים המבוקשים על ידי התאגיד ,מכל סיבה שהיא  .מבלי לגרוע מכלליות
האמור דלעיל ,המציע מסכים לכך שהוא לא יהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך
אף אם יגרם לו נזק .כמו כן ,לא תהא ל ו כל תביעה בגין אי ביצוע השירותים מכוח
המכרז בהיקף מסוים או לתקופה מסוימת .

. 20

ה מציע מצהיר כי לא י בוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי התאגיד ,בגין כל
עיכוב בהשלמת השירות או הפסקת השירות ,זמנית או קבוע ה מכל סיבה שהיא
ככל שתחול בכל עת ובכלל בשל הליכי משפט שיינקטו ,אם יינקטו ,על ידי מציע או
צדדים שלישיים כלשהם.

. 21

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90ימים מהמועד האחרון
להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז .במידה וידרוש התאגיד יוארך תוקפה
של הצעתי לתקופה נוספת.

. 22

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה_____________ :

תאריך__________ :

שם המצהיר___________ :
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אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  ........ .....................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר  - 4הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב
ויתור
• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

• יש לפרט במדויק אילו פרטים בהצעה מהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים
במקרה הרלוונטי.
• טופס זה יש להגיש במעטפה א'.
אני הח"מ _____ ______ ____ __ _ ,מס' רישום ( _____ __________________ :להלן:
" המציע ") מצהיר בזאת ,כדלקמן:
נא לסמן  Xבחלופה הרלוונטית:
 ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת מכרז פומבי מס'  5/2021עבור תאגיד
השידור ,אינה כוללת פרטים סודיים.
 הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן
[במקרה של מילוי חלק זה ,יש לצרף עותק נוסף של ה ה צע ה ,ש בו החלקים
הסודיים מושחרים ] :

.1

.2

.3

.4

ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז  ,המבקש לעיין במסמכים
שונים  ,עיון במסמכים  ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג  ,1993 -בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח  ,1998 -ובהתאם להלכה הפסוקה.
אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון
מציעים אחרים ,אם אבחר כזוכה במכרז ,ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או
תביעה בקשר לכך.
ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המצי עים האחרים ,והנני מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים  ,וכי שיקול הדעת בדבר היקף
זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם
להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
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___________________
תאריך

____________________
חתימה  +חותמת (אם נדרש)

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת " ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר – 5
תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף מקצועיים
בהתאם לסעיפים  5.3עד  5.6ב מסמך א' – הזמנה להציע הצעות

• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

• טופס זה יש להגיש במעטפה א'.
• מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול
להביא לפסילת ההצעה.
אני ,הח"מ  .............................נושא/ת ת"ז מס'  ..........................המוסמ ך
והמורשה לתת תצהיר זה בשם ה מציע /ה תאגיד _______________________ מספר
תאגיד ___________________ (להלן" :המציע") נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת
המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן:
א.

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

ב.

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מתוקף
תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  5 .3למסמך א'
להלן נוסח תנאי הסף:
"  5.3המציע הינו בעל רישיון בר תוקף למשרד הסעות לפי פרק ב' לצו הפיקוח ע ל
מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה – ;1985
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5וכן לצרף להצעתו
העתק הרישיון ".
.1

האם המציע בעל רישיון בר תוקף למשרד הסעות לפי פרק ב' לצו הפיקוח על
מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיו חדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה – ?1985


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.2

על המציע לצרף עותק של הרישיון נשוא סעיף .1
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להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  5 . 4למסמך א'
להלן נוסח תנאי הסף:
" 5.4

בבעלות המציע ,ו/או באמצעותו מופעלים לפחות  20אוטובוסים זעירים ,בעלי
רישיון להסעת נוסעים בנסיעה מיוחדת ,משנת ייצור  2018ואילך.
לצורף סעיף זה:
"אוטובוס זעיר" – כהגדרתו בתקנות התעבורה ,התשכ"א .1961 -
"באמצעותו מופעלים"  -שבין המציע לבין בעלי האוטובוס הזעיר א ו מי מטעמם
של בעלי האוטובוס הזעיר ,קיימת התקשרות שמכוחה המציע רשאי להפעיל את
האוטובוס הזעיר.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  5ולצרף רשימת
האוטובוסים הזעירים ,בצירוף :רישיון תקף של כל אוטובוס זעיר המאשר את
הבעלות בכלי הרכב ,וכן רי שיון ש ל כל אוטובוס זעיר לפיו הרכב מורשה להסיע
נוסעים בשכר " .

.3

האם בבעלות המציע ,ו/או באמצעותו מופעלים לפחות  20אוטובוסים זעירים ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.4

האם כל אחד מ –  20האוטובוסים הזעירים הנ"ל הוא בעל רישיון להסעת נוסעים
בנסיעה מיוחדת ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.5

האם כל אחד מ –  20האוטובוסים הזעירים הנ"ל הוא משנת ייצור  2018ואילך?


כן



לא

.6

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.7

על הספק להשלים את הטבלה הבאה ולצרף בקשר לכל אחד מ –  20האוטובוסים
הזעירים:
א  .רישיון תקף של כל אוטובוס זעיר המאשר את הבעלות בכלי הרכב
ב  .רישיון של כל אוטובוס זעיר לפיו הרכב מורשה להסיע נוסעים בשכר
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האם המציע

מספר הרישוי של
האוטובוס הזעיר

הבעלים
הרשומים של
האוטובוס הזעיר

רשאי להפעיל
את האוטובוס
הזעיר ? האם
מכוח
התקשרות?

האם
האם
האוטובוס
צורף
הזעיר
שנ ת
רישיון
האם
בעל
הייצור
להסעת
צורף
רישיון
של
נוסעים
רישיון
להסעת
האוטובוס
בנסיעה
רכב?
נוסעים
הזעיר
מיוחדת
בנסיעה
מיוחדת
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האם המציע

מספר הרישוי של
האוטובוס הזעיר

הבעלים
הרשומים של
האוטובוס הזעיר

רשאי להפעיל
את האוטובוס
הזעיר ? האם
מכוח
התקשרות?

האם
האם
האוטובוס
צורף
הזעיר
שנ ת
רישיון
האם
בעל
הייצור
להסעת
צורף
רישיון
של
נוסעים
רישיון
להסעת
האוטובוס
בנסיעה
רכב?
נוסעים
הזעיר
מיוחדת
בנסיעה
מיוחדת

להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  5 . 5למסמך א'
להלן נוסח תנאי הסף:
"  5.5המציע בעל ניסיון משך לפחות ( 24עשרים וארבעה) חודשים ברציפות ,במהלך 36
(שלושים וששה) החודשים אשר קדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה,
במתן שירותי הסעה באוטובוסים זעירים ,בעבור לפחות שני לקוחות ,אשר כל
אחד מהם מעסיק לפחות  300עובדים.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,על המציע למלא את טופס מספר "5
.8

האם המציע בעל ניסיו ן ,משך  24חודשים ברצפות ,במהלך  36החודשים האחרונים
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,במתן שירותי הסעה באוטובוסים
זעירים ,בעבור לפחות שני לקוחות ,אשר כל אחד מהם מעסיק לפחות  300עובדים ?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.9

על המציע להשלים את הטבלה הבאה:
לקוח 1

שם הלקוח

לקוח 2
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לקוח 1

לקוח 2

שם מלא של איש
קשר מטעם הלקוח
כתובת מייל של
איש הקשר
מספר טלפון של
איש הקשר
מספר העובדים של
הלקוח
מועד תחילת ביצוע
הסעה באוטובוס
זעיר בעבור
הלקוח?
יום/חודש/שנה
מועד סיום ביצוע
הסעה באוטובוס
זעיר בעבור
הלקוח?
יום/חודש/שנה

להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  5 . 6למסמך א'
להלן נוסח תנאי הסף:
"  5.6המציע בעל היקף מחזור כספי בתחומי הסעות באוטובוס זעיר בהיקף של לפחות
 ₪ 3,000,000בתוספת מע"מ לשנה וזאת לפי אחת מן החלופות שבסעיפים
הבאים:
 5.6.1בכל אחת מהשנים 2019 ,2018 ,2017
או
 5.6.2בכל אחת מהשנים  2019 ,2018ו – " .2020
. 10

האם המציע בעל היקף מחזור כספ י בתחומי הסעות באוטובוס זעיר בהיקף של
לפחות  ₪ 3,000,000בתוספת מע"מ לכל אחת מהשנים הבאות? יש לסמן  Vבכל
שנה בה המציע עומד בכך ?
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2017



2018



2019



2020

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

יש לצרף אישור רואה חשבון בנוסח המצ"ב בטופס 5א.

. 11

ה נני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  ....................... ......נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המציע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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טופס מספר 5א – אישור רואה חשבון
• טופס זה יחתם ע"י רו"ח.
• ניתן להגיש טופס זה על גבי דף לוגו של משרד רואה החשבון
הנדון  :היקף מחזור כספי של המציע בתחומי הסעות באוטובוס זעיר

בהיקף של לפחות  ₪ 3,000,000בתוספת מע"מ לשנה וזאת לפי אחת מן החלופות
שבסעיפים הבאים:
 5.6.1בכל אחת מהשנים 2019 ,2018 ,2017
או
 5.6.2בכל אחת מהשנים  2019 ,2018ו – .2020
אנו רואי החשבון של המציע:
__________________________________________________
מספר חברה של המציע______________________ :
כדלקמן:

(להלן " המציע ") ,מאשרים

ביקרנו את ההצהרה של המציע ב סעיף  10ל טופס " 5תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי
סף מקצועיים" לפיה הצהיר המציע כי היקף מחזור כספי של המציע בתחומי הסעות
באוטובוס זעיר הנו בהיקף של לפחות  ₪ 3,000,000בתוספת מע"מ לשנה וזאת לפי אחת
מן החלופות שבסעיפים הבאים:
הצהרת המציע כאמור ,הינה באחריות הנהלת המציע ,כאשר אנו אחראים לחוות דעה על
ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.
ביקרנו את הדוחות הכספיים החתומים והמאושרים האחרונים של המציע .אנו אחראים
לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו .הרינו לאשר כי ערכנו את ביקורתנו
בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקור ת אשר ראינו אותם
כדרושים לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין
בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה .הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל
האומדנים המשמעות יים שנעשו על ידי ההנהלה של התאגיד וכן הערכת נאותות ההצגה
בהצהרה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
הרינו לאשר כדלקמן:
לדעתנו  -ההצהרה של המציע כאמור לעיל ,בדבר היקף מחזור כספי של ו בתחומי הסעות
באוטובוס זעיר הנו בהיקף של לפחות  ₪ 3,000,000בתוספת מע"מ לשנה  ,משקפת באופן
נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.
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בכבוד רב,

שם רואה חשבון___________:

כתובת_________________:

תאריך_________________:

חתימה _________________:
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טופס מספר – 6
תצהיר המציע לצורך בחינת רכיבי האיכות
לפי סעיף ( 12ב) למסמך א' – הזמנה להציע הצעות

• טופס זה י מולא וי יחתם על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.
•

יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים ,וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.

•

יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.

• טופס זה ו דיסק או קי (שלא יכלול את פרטי הצעת המחיר) יש להגיש במעטפה
א'.
• מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול
להביא לפסילת ההצעה.
אני ,הח"מ  .............................נושא/ת ת"ז מס'  ..........................המוסמ ך
והמורשה לתת תצהיר זה בשם המציע  /התאגיד _______________________ מספר
ת אגיד ___________________ (להלן" :המציע") נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת
המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן:
א.

הנני מכהן/ת בתפקיד  ..................במציע.

ב.

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי בידיעה אישית בין היתר מתוקף
תפקידי האמור ,ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי .

רכיב א ' = מספר שנות הניסיון של המציע באספקת שירותי הסעה
באמצעות אוטובוסים זעירים
.1

מה התאריך המדויק בו החל המציע לעסוק באספקת שירותי הסעה באמצעות
אוטובוסים זעירים ? יש לציים יום /חודש  /שנה
__________________________

.2

האם מאז ועד היום המציע עוסק ברציפות במתן שירותי הסעה באמצעות
אוטובוס זעיר ,באופן שהוא מספק שירותי הסעה באוטובוס זעיר מדי כל חודש
מאז ועד היום?


כן



לא

יש לסמן  Vבמשבצת המתאימה

.3

כמה שנים קלנדריות מלאות (על כל שנה לכלול  12חודשים קלנדריים מלאים)
עסק המציע באספקת שירותי הסעה באמצעות אוטובוס זעיר? __________
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רכיב ב'  -ניסיון המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף
.4

שם הלקוח
שהמציע סיפק לו
שירותי הסעה
באוטובוס זעיר

על המציע להשלים את הטבלה הבאה:
מועד תחילה
ומועד סיום
של אספקת
השירותים
יום /חודש/
שנה

היקף
העובדים
של
הלקוח

תיאור של מהות
ההסעות שבוצעו,
תמהיל ההסעות,
והיקפם

האם
הלקוח
גוף
ציבורי?

פרטי איש קשר מטעם
לקוח ,שם ,כתובת מייל,
מספר ניד

1

" 1גוף ציבורי"  -גוף מבוקר כהגדרתו בסעיף  9לחוק מבקר המדינה ,תשי"ח [ 1958 -נוסח
משולב].
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רכיב ג'  -מספר אוטובוסים זעירים שברשות המציע
.5

על המציע לפרט ברשימה שלהלן ,את האוטובוס הזעירים הנוספים שברשותו
מעבר לנדרש בתנאי הסף היינו ,אין צורך לכתוב בטבלה דנן בשנית את
האוטובוסים שנכללים בטופס מספר  5ויש לפרט רק אוטובוסים זעירים בנוסף
על הרשימה הנ"ל:

האם המציע

מספר הרישוי של
האוטובוס הזעיר

הבעלים
הרשומים ש ל
האוטובוס הזעיר

רשאי להפעיל
את האוטובוס
הזעיר ? האם
מכוח
התקשרות?

האם
האם
האוטובוס
צורף
הזעיר
שנת
רישיון
האם
בעל
הייצור
להסעת
צורף
רישיון
של
נוסעים
רישיון
להסעת
האוטובוס
בנסיעה
רכב?
נוסעים
הזעיר
מיוחדת
בנסיעה
מיוחדת
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האם המציע

מספר הרישוי של
האוטובוס הזעיר

הבעלים
הרשומים ש ל
האוטובוס הזעיר

רשאי להפעיל
את האוטובוס
הזעיר ? האם
מכוח
התקשרות?

האם
האם
האוטובוס
צורף
הזעיר
שנת
רישיון
האם
בעל
הייצור
להסעת
צורף
רישיון
של
נוסעים
רישיון
להסעת
האוטובוס
בנסיעה
רכב?
נוסעים
הזעיר
מיוחדת
בנסיעה
מיוחדת

רכיב ד' :ראיון אישי
.6

שם מלא של מנהל העבודה המיועד לתן לתאגיד את השירותים בעבור התאגיד.

___________________________________________
.7

מספר ת"ז של מנהל העבודה המיועד

____________________________________________
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יש לצרף קורות חיים של מנהל העבודה המיועד

.8

ה נני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה_____________ :

תאריך__________ :

שם המצהיר___________ :

אימות חתימה ואישור זכויות חתימה בשם המציע  -תאגיד

אני הח"מ ,עו"ד  .................................מ "ר  .......................שכתובתי
 ,...............................מאשר בזאת כי ביום  .................הופיע /ו בפני במש רדי ה"ה
 ............................נושא/ת ת "ז מס'  .........................ו  .............................נושא/ת
ת "ז מס'  ,.........................המוסמך/ים לפי מסמכי היסוד של ...........................
(להלן " :המצי ע ") ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין מכרז זה ,ו חתם /ו על
מסמך זה בפני.

___________
שם

_____________
חותמת וחתימה

_____________
תארי ך
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מסמך ד' – הצעת המחיר
יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף המסמך
מכרז פומבי 5/2021
אנו החתומים מטה _____________________ מס' מזהה ( ...................להלן:
" המציע ") לאחר שקראנו בעיון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו ,על כל תנאיו
ודרישותיו וכן לאחר שהבנו את תכולת השירותים המבוקשים ואופן מתן השירות כמפורט
במסמכי המכרז על נספחיהם ובכלל זה במסמך ב' – המפרט הטכני ובמסמך ה'  -ההסכם,
מתכבדים בזאת להגיש הצעת המחיר וזאת כדלקמן:
הגדרות:
" אוטובוס זעיר " – הגדרתו בתקנות התעבורה ,התשכ"א –  ,1961ושהנו בעל כל ההיתרים,
כל הרישיונות וכל הביטוחים הנדרשים לאספקת השירותים לפי כל דין ולפי כל מסמכי
המכרז על כל נספחיהם.
" שירותים " – כהגדרתם במסמך ב' – המפרט הטכני.
" יום " –  10שעות רצופות שיכולות להיות לכל אורך שע ות היממה בכל יום מימות השנה,
לרבות בימי המנוחה או בימי שבתון בהגדרתם לפי כל דין.
"אתר התאגיד בירושלים" – אתר התאגיד ברחוב כנפי נשרים  23בירושלים
"אתר התאגיד בתל אביב" – אתר התאגיד ברחוב קרמניצקי  4בתל אביב
"צמוד" – אוטובוס זעיר ונהג אשר יעמדו לרשות התאגיד באופן רצוף וצמוד לביצוע
הסעות במשך כל השעות בו יוזמן האוטובוס הזעיר.
" ימי מנוחה "  -כמשמעותם בסעיף  18א( .א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח -
.1948
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רכיב א' –
אוטובוס זעיר צמוד ליום – משקל הרכיב 35%
על המציע לפרט הצעת מחיר בש"ח בעבור אוטובוס זעיר צמוד ליום.
במהלך היום ,השירותים שיידרשו יכללו הסעות מסוגים שונים במשך  10שעות .הנסיעות יתקיימו
בכל שטחי מדינת ישראל ומעבר לקו הירוק .לשם המחשה ,אפשר שהנסיעות יכללו נסיעות
בינעירוניות ו/או נסיעות עירוניות ו/או נסיעות עם נקודת פיזור ואיסוף מכל מקום ו/או נסיעות
בתנאי שטח ועוד ועוד.
להלן דוגמא שאינה מחייבת ,לנסיעות שאפשר שהתאגיד יבקש ברכיב זה:
א .ארבע ( )4הסעות בין אתרי התאגיד בתל אביב או בירושלים:
.i

ירושלים – תל אביב

 .iiתל אביב – ירושלים
 .iiiירושלים – תל אביב
 .ivתל אביב ירושלים
(אפשר שנקודת היציאה ונקודת הסיום תהיינה ירושלים או תל אביב)
ב .הסעות בתוך מרחבי ירושלים ובסמוך לה.
הבהרות:
 . 1יש להגיש הצעת מחיר לאוטובוס צמוד ליום.
 . 2ההסעה תכלול ביצוע הסעה ,המתנה וכל תנאי אחר כפי שידרוש התאגיד.
 . 3ההסעה באוטובוס זעיר צמוד ליום ,מתקיימת גם בימי מנוחה  ,בימי שבתון ובשעות
הלילה.

הצעת המחיר בעבור אספקת אוטובוס זעיר צמוד ליום:
_______________  ₪בעבור אספקת שירותיים באמצעות אוטובוס זעיר צמוד
ליום.
תוספות לתשלום:
 .1על המציע להציע הצעת מחיר בעבור יום צמוד ,למרחק של  300ק"מ במסגרת אותו יום.
ככל שידרוש התאגיד מרחק העולה על  300ק"מ ליום ,תשולם תוספת תשלום של ₪ 1.5
בעבור כל  1ק"מ נוסף ,רק החל מהק"מ ה  301 -ועד למספר הק"מ כפי שיבוצעו בפועל.
חישוב הק"מ יעשה לפי מרחק הנסיעה הקצר ביותר לפי גוגל מפס.
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 .2החל מהשעה ה –  11ואילך תשולם לזוכה תוספת של  20%בעבור כל שעת עבודה נוספת.
התוספת תיגזר רק מהתשלום היחסי לשעת עבודה אחת .דהיינו הצעת המחיר תחולק ב –
 ,10ועל המנה שתתקבל תתווסף תוספת של  20%שתשולם רק החל משעה ה –  11ואילך.

מעבר לאמור לא תשולם כל תוספת שהיא.
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רכיב ב' –
אוטובוס זעיר להסעה אחת דו כיוונית בין אתרי
התאגיד בירושלים ובתל אביב (או ההיפך) – משקל
הרכיב 30%
על המציע לפרט הצעת מחיר בש"ח בעבור הסעה אחת דו כיוונית אחת ב אוטובוס זעיר
לצורך ביצוע הסעה אחת דו כיוונית בין אתר התאגיד בירושלים לבין אתר התאגיד בתל
אביב (או להיפך).
דוגמאות להסעות:
הסעה אחת דו כיוונית יכול ותהיה לפי אחת משתי החלופות הבאות:
-

חלופה א' :נקודת היציאה ונקודת החזרה תהיה בירושלים כדלקמן:
אתר תאגיד בירושלים – אתר תאגיד בתל אביב – אתר התאגיד בירושלים

או
-

חלופה ב' :נ קודת היציאה ונקודת החזרה תהיה בתל אביב כדלקמן:
אתר תאגיד בתל אביב – אתר תאגיד בירושלים – אתר התאגיד בתל אביב

הבהרות:
 . 1יש להגיש הצעת מחיר אך ורק להסעה אחת דו כיוונית.
 . 2המחיר בעבור כל אחת משתי החלופות יהיה זהה (היינו ישולם אותו התעריף בין אם
נקודת היציאה והחזרה תהיינה בירושלים ,וב ין אם נקודת היציאה והחזרה תהיינה
בתל אביב).
 . 3התאגיד יורה על מסלול הנסיעה בין שני האתרים ועל נקודות האיסוף והפיזור שלאורך
הדרך ,בכל הסעה שתוזמן לפי שיקול דעתו של התאגיד.
 . 4ההסעה האחת הדו כיוונית תכלול נקודות איסוף ו/או נקודות פיזור לאורך הדרך .כל
נקודת פי זור ו/או נקודת איסוף תהיה תוך סטיה של עד חמשה (  )5ק"מ ממסלול
הנסיעה עליו יורה התאגיד.
 . 5כל הסעה תכלול זמני המתנה בנקודות האיסוף ו/או הפיזור.
 . 6ההסעות תבוצענה ברציפות ,ותכלולנה זמן המתנה שלא יעלה על שתי שעות לפני
תחילת נסיעה .דהיינו במקרה של חלופה א' ,לאחר הה געה לאתר התאגיד בתל אביב,
תהיה המתנה באתר התאגיד בתל אביב של עד שעתיים לפני היציאה מתל אביב
לירושלים ,הכל כפי שיורה התאגיד.
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 . 7ההסעה האחת הדו כיוונית מתקיימת בכל שעות היממה ,בכל ימות השנה ובכלל זה
בימי המנוחה ובימי השבתון.

הצעת המחיר בעבור אוטובוס זעיר להסעה אחת דו כיוונית:

_______________  ₪בעבור ביצוע הסעה דו כיוונית אחת באמצעות אוטובוס
זעיר.
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רכיב ג' –
אוטובוס זעיר להסעה אחת חד כיוונית בין אתרי
התאגיד בירושלים ובתל אביב (או ההיפך) – משקל
הרכיב 5%
על המציע לפרט הצעת מחיר בש"ח בעבור הסעה אחת ,חד כיוונית ,ב אוטובוס זעיר .
ההסעה אפשר שתהיה בין אתר התאגיד בירושלים לבין אתר התאגיד בתל אביב (או
ההיפך) בכיוון אח ד בלבד.
הסעה אחת חד כיוונית יכול ותהיה לפי אחת משתי החלופות הבאות:
חלופה א' :נקודת היציאה תהיה בירושלים באופן ש ההסעה תהיה בכיוון אחד בלבד
מ אתר ה תאגיד בירושלים אל אתר ה תאגיד בתל אביב
או
חלופה ב ' :נקודת היציאה תהיה ב תל אביב באופן שההסעה תהיה בכיוון אחד בלבד
מאתר ה תאגיד ב תל אביב אל אתר התאגיד בירושלים.
הבהרות:
 . 8יש להגיש הצעת מחיר אך ורק להסעה אחת לכיוון אחד.
 . 9המחיר בעבור כל אחת משתי החלופות יהיה זהה (היינו ישולם אותו התעריף בין אם
נקודת היציאה תהיה בירושלים ,ובין אם נקודת היציאה תהיה בתל אביב).
 . 10התאגיד יורה על מסלול הנסיעה בין שני האתרים ועל נקודות האיסוף והפיזור שלאורך
הדרך ,בכל הסעה שתוזמן לפי שיקול דעתו של התאגיד.
 . 11ההסעה האחת החד כיוונית תכלול נקודות איסוף ו/או נקודות פיזור לאורך הדרך .כל
נקודת פיזור ו/או נקודת איסוף תהיה תוך סטיה של עד חמשה (  )5ק"מ ממסלול
הנסיעה עליו יורה התאגיד.
 . 12ההסעות תבוצענה ברציפות ותכלול המתנה בנקודות איסוף ו/או הפיזור.
 . 13ההסעה האחת ה חד כיוונית אפשר שתהיה בכל שעות היממה ,בכל ימות השנה ובכלל
זה בימי המנוחה ובימי השבתון.

הצעת המחיר בעבור אוטובוס זעיר להסעה אחת חד כיוונית:
_______________  ₪בעבור ביצוע הסעה אחת חד כיוונית באמצעות אוטובוס
זעיר.
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יש למלא את ההצעת המחיר בכתב ברור וקריא ,וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך
בטופס זה .
אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן או מסמכים נלווים ואין לערוך בו שינויים
ו/או השמטות ו/או ה סתייגויות מכל סוג שהוא .
המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/א ו טעויות סופר ,יהא רשאי התאגיד
לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו
על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע ,בנוסף התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי
לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה  .ככל שתחול סתירה בין המילים והספרות יגבר

האמור במילים .

הבהרות כלליות להגשת הצעת המחיר:
 .Iאת הצעת המחיר יש להגיש אך ורק על גבי נספח זה.
 .IIהצעת המחיר תוגש בשקלים חדשים .כל המחירים המוצעים יהיו ללא מע"מ וללא הצמדה.
 .IIIחובה למלא מחירים לכל הרכיבים המפורטים בטבלאות המחירים שלהלן .היה והמציע לא
יציע מחיר לרכיב מסוים במסגרת הצעתו ,יהא התאגיד רשאי לפסול את ההצעה.
 .IVלא תשולם כל תוספת מחיר שהיא זולת אם נאמר במפורש ברכיבי ההצעה ו/או במסמך דנן.
 .Vמבלי לגרוע מהאמור מובהר כי לא תשולם כל תוספת תשלום בגין הסעה בימי מנוחה או בימי
שבתון או בשעות הלילה וכדומה .על המציע להביא זאת בחשבון במסגרת הצעתו.
 .VIמובהר כי התשלום יהיה רק מהמועד בו יורה התאגיד בכל הזמנת עבודה ,ולא ממועד הגעת
רכב ההסעה לנקודת האיסוף הראשונה ,למרות שעל ההסעה להגיע למקום האיסוף  15דקות
לפני המועד שיקבע התאגיד בכל הזמנת עבודה.
המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן:
.1

.2

תשלום התמורה הנו בכפוף להזמנת התאגיד מראש ובכתב מאת המציע הזוכה את
השירותים ,בהיקף שיוזמן ובכפוף לביצוע מלא השירותים שהוזמנו בפועל על ידו לשביעות
רצונו המלאה של התאגיד ובכלל זה הקפדה מלאה ומוחלטת על כל תנאי המפרט
הטכני וההסכם .
הצעת המחיר המוצעת כ ולל ת את כל העלויות ,תשלומי המיסים ו ההוצאות
שיידרשו למציע מכל מין וסוג שהם ללא יוצא מן הכלל ,ובכלל זה את כל הרווחים,
השירותים ,החומרים ,שכר עובדים ,נסיעות ,עזרים  ,תכנות מחשב ,אמצעים
טכנולוגיים ,שליחויות ,ה הוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות להידרש
לביצוע התחייבויותיי על  -פי מכרז זה  ,וכל הוצאה אחרת פרט למע"מ .מובהר כי
לא ישולם כל תשלום שהוא בגין זמני נסיעות של המציע ו/או מי מטעמו ו בכלל זה
לא ישו לם מאומה בגין הוצאות כלשהן הכרוכות בנסיעה או בזמן הנסיעה  ,ולא
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.3

תחול הצמדה למעט האמור להלן ,ולא תשולם כל תוספת תשלום שהיא שאינה
מפורטת לעיל ,כגון ,לא תשולם כל תוספת תשלום בגין זמני המתנה .
למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה הנקובה
לעיל  ,למעט מע"מ.

.4

הצעת המחיר ת כלול ביצוע מושלם  ,מלא ומעולה של כל התחייבויות והפעולות
הנדרשות למתן השירותים לשביעות רצו נו המלא של התאגיד.

.5

הצעת המחיר דנן ת חייב א ת המציע .

.6

יובהר ,כי אי התקיימות של איזו מהערכות המציע ו /או אי התממשות של איזו
מציפיותי ו  ,תחזיותי ו או ת ו כניותי ו  ,לרבות בנוגע ל פרט כלשהוא בשירותים ו/או
בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההארכה לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של
הצעת המחיר דנן ו  /או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי
המכר ז ,אף אם התאגיד יפצל את השירותים ,יבצע חלק מהם באופן עצמאי או
באמצעות אחרים או לא ידרוש שירותים כלל מאת המציע.

.7

בגין כל נסיעה בכביש  6שבוצעה על פי דרישת התאגיד יהא הזוכה זכאי ,נוסף על
התמורה בגין הנסיעה כמפורט במכרז זה ,לתשלום אחיד בגובה עלות הנסיעה
למנויי פסקל ב  3 -קטעים בכביש  6כפי שתהיה מעת לעת ,כקב וע בתעריף חברת
דרך ארץ ,וזאת ללא קשר למספר הקטעים שבוצעו בפועל באותה נסיעה אף אם
מספרם עולה על  . 3התשלום לחברת דרך ארץ וכל תקשורת מולה ייעשו על ידי
הזוכה ובאחריותו .

.8

על הספק לצרף ב יחד עם הגשת החשבונית לפי הוראות ההסכם ,דו"ח פירוט
הנסיעות וכל נתון ו/או אישור אחר כפי שידרוש התאגיד .מובהר כי על כל הדוחות
להיות באקסל

.9

תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  30יום ,מיום אישור החשבונית על ידי התאגיד.

.10

הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי
לפי הדין ,ההסכם ומסמכי המכרז.

.11

מובהר כי במהלך שלוש השנים הרשונות ,ממועד תחילת תקופת ההתקשרות הראשונה
כהגדרתה בהסכם ,לא תשולם למציע כל תוספת שהיא בגין הצמדה ו/או התייקרות.
בתחילת השנה הרביעית (ככל ובכפוף לכך שהתאגיד יממש את זכות הברירה ויאריך את
ההתקשרות) ,מחירי הצעת המחיר יוצמדו למדד המחירים לצרכן ,לפי המפורט להלן,
והתמורה המוצמדת תחול במשך כל תקופת הארכה ו/או הרחבת התקשרות בה התאגיד
התאגיד יאריך את ההתקשרות (דהיינו תבוצע הצמדה פעם אחת בלבד ,והתמורה
המוצמדת תחול בכל תקופת ההתקשרות ,מבלי שתתבצע כל הצמדה נוספת).
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ההצמדה תעשה בהתאם ליחס בין המדד הידוע במועד תחילת תקופת ההתקשרות
. 10
הראשונה ,לבין המדד שיהא ידוע בתחילת שנת ההארכה הרביעית (שלאחר מועד תחילת
ההתקשרות הראשונה)" .מדד" – מדד המחירים לצרכן כולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .למען הסר ספק מובהר כי אין בסעיף זה בכדי לחייב את התאגיד
להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה לכל תקופה שהיא.

שם המציע............................... :
מספר מזהה (מס' ת"ז  /מס' עוסק מורשה  /מס' רישום):
.............................
כתובת....................................................... :
טלפון........................................................ :
שם איש ק שר ותפקידו.................................. :
טלפון איש הקשר......................................... :
טלפון נייד איש הקשר.................................. :
כתובת דוא"ל של איש הקשר............................................................ :

על החתום:

_____________
תאריך

______________________
שם המציע  +חתימה

אישור
הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על  -ידי הגורמים המוסמכים לחייב
את המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו ,הצהרותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז
ובהסכם הכלול בהם.
במקרה של מציע שהינו יחיד :החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו של
המציע.

_______________________
עו"ד
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מסמך ה' – הסכם מסגרת
לאספקת שירותי הסעה באמצעות אוטובוס זעיר
בעבור תאגיד השידור הישראלי

שנערך ונחתם ביום  ........................לחודש  ......... ..........בשנת 2021
בין:
תאגיד השידור הישראלי
באמצעות המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים
מרחוב כנפי נשרים  23ירושלים
(להלן " -התאגיד" ו  /או " המזמין ")
מצד אחד
ל ב י ן:
 ...................................ח"פ ....................
באמצעות ......................................................
המוסמכים והמורשים בשם הספק להתקשר בהסכם זה ולחתום עליו
מרחוב ................................
(להלן – " הספק ")
מצד שני

הואיל

והתאגיד מעוניין בקבלת שירותי הסעה באוטובוסים זעירים כמפורט
במסמכי מכרז  5/2021אשר פרסם התאגיד (להלן  " -המכרז ");

והואיל

והספק השתתף במכרז ,והצעתו במכרז ,נבחרה כהצעה הזוכה במכרז על ידי
ועדת המכרזים של התאגיד בישיבתה מיום __________ ;

והואיל

והספק מצהיר ומתחייב בפני התאגיד כי יש לו את כל היכולת והאמצעים
הדרושים ,לרבות האמצעים הכספי ים ,הציוד האיכותי ביותר ,וכוח האדם
הדרושים למתן השירותים נושא הסכם זה בכל שעות היממה ;

והואיל

והצדדים מבקשים ומסכימים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי
הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן.
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לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא ,כותרות הסעיפים ,הגדרות ונספחי ההסכם
. 1.1

המבוא ל הסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות
הצדדים לפיו  .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות
הקריאה בלבד .למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה
להם במסמכי המכרז ,אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם
משמעות אחרת.

. 1.2

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם
זה ייע שה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול ,ובכל מקרה יחולו ההוראות
המיטיבות עם התאגיד ומוסיפות על זכויות התאגיד ועל חובות נותן
השירותים אלא אם נאמר במפורש אחרת .למען הסר ספק ,מובהר כי חוסר
לא ייחשב כסתירה.

.1.3

בהסכם זה" :כל דין" לרבות כל חוק ,תקנה ,צו ,כלל ,פסיקת רשות שיפוטית
מוסמכת ,חוקי עזר ,צו מינהלי ,תכנית בת תוקף ,הנחייה ,דרישה ,היתר ,פקודה,
תקן מחייב ,הוראה מאת רשויות מוסמכות והכל (א) כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או
יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות; (ב) בקשר ישיר או עקיף עם ביצוע
מלוא התחייבויות הספק בהסכם; (ג) בין אם נזכרו בהסכם במפורש ובין אם לאו.

. 1.4

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
נספח א' –

מסמך ב' – המפרט הטכני

נספח ב' –

מסמך ד ' – הצעת המחיר של המציע שאושרה על ידי
התאגיד ;

נספח ג' -

התחייבויות לשמירה על סודיות;

נספח ד' -

התחייבות למניעת ניגוד עניינים;

נספח ה ' –

נוסח ערבות ביצוע ;

נספח ו ' -

תשובות ההבהרה מיום _________ ;

. 1.5

מובהר כי השירותים נשוא ההתקשרות דנן נוגעים לליבת הפעילות של
התאגיד ,ונדרשים לשם מהות ביצוע תפקידו .על הספק לתן את השירותים
באיכות מעולה ,באופן שוטף ורציף בדייקנות ובמסירות .תנאי זה הנו יסודי
עקרי ומהותי להתקשרות .

. 1.6

ההסכם דנן הנו הסכם מסגרת שלא על בסיס בלעדיות ,במסגרתו התאגיד לא
יתחייב על ביצוע הזמנת כמויות או היקפים כלשהם והוא יהא רשאי לבצע
הזמנות בהיקף מסוים לפי שיקול דעתו ,לשנות הזמנות אלו מעת לעת ו/או
שלא לבצע הזמנות כלל ,והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד,
כפי שייקבע על ידו מעת לעת .בכל מקרה ,התמורה תשולם לספק תהייה רק
עבור השירותים שיוזמנו מראש ובכתב בהיקף שלא יעלה על השירותים
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שהוזמנו ולפי היחידות שיסופקו בפועל על ידי הספק לשביעות רצונו המל אה
של התאגיד.
. 1.7

כתנאי מתלה להתקשרות עם המציע בהסכם זה המציע מתחייב ומצהיר
כדלקמן:
א  .כי הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של הספק אינם כוללים הערה
בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי".
ב  .אין התכנות או ספקות משמעותיים להערת "עסק חי" נכון למועד בו
חתם ה ספ ק על הסכם דנן.
ג  .ה ספק אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או
פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה ,ולא הוטלו על נכסיו
עיקולים מהותיים.

. 1.8

2

המציע מסכים לעשות כל שיידרש לצורך הפעלת השירותים המבוקשים
במכרז גם בשעת חירום כגון מכוח חוק שיר ות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז
– .1967

הצהרות והתחייבויות הספק במכרז
הספק מתחייב ומצהיר כדלקמן:
2.1

ל שתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על  -פי הוראות
המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת זמינות מלאה
ומוחלטת ,כולל בשעות בלתי שגרתיות מחוץ לשעות העבודה המקובלות,
למשל באמצע הלילה ,לפנות בוקר ,בכל ימות השנה כולל בשבתות ובחגים
ולרבו ת בימי שבתון וזאת בהתאם לצ ו רכי התאגיד ,ככל שיידרש ,לשם
ביצוע השירותים.

2.2

להעניק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן
השירותים נשוא הסכם זה ובכלל זה להקפיד על קיום כל הוראות התעבורה
לרבות קיומה של תעודת משלוח בכל שירות.

2.3

כי ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי
הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת
זמינות גבוהה ,וזאת בהתאם לצרכי התאגיד ככל שיידרש.

2.4

במתן השירותים על ידיו עבור התאגיד בהתאם להסכם זה אינו פוגע
בזכויות צד ג' כלשהו.

2.5

יש לו ולכל מי מטעמו את כל היכולת והאמצעים הדרושים ,לרבות
האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע
המקצועי ,הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם הענקת השירותים הנדרשים
לתאגיד לפי מכרז והסכם זה לשביעות רצונו המלאה של התאגיד .
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2.6

הוא וכל מי מטעמו מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהת אם
להוראות כל דין ,לרבות רישיונות ,היתרים ,תעודות ,הסמכות והכשרות
הנדרשים לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה .הספק
מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם
ולהציג המסמכים לתאגיד בכל עת שיידרש.

2.7

כלי הרכב ,האמצעים והציוד המשמשי ם למתן השירותים יהיו תקינים
ובעלי כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים ופוליסות הביטוח התקפים
הנדרשים על פי הוראות כל דין לצורך מתן השירותים ו/או לפי הוראות
הסכם דנן .

2.8

ל יתן את השירותים במקצועיות מיטבית  ,ברמה מעולה  ,ולהשתמש במיטב
כישוריו  ,ניסיונו  ,ידיעותיו ואמצעיו  ,ולפעול במיומנות  ,בשקידה  ,במסירות
ובנאמנות לביצוע כל יתר התחייבויותיו על  -פי מסמכי המכרז כאמור .
הספק יהא אחראי לטיב השירותים  ,שניתנו על ידיו .

2.9

הוא מחזיק בכלל המסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין,
לרבות רישיונות ,היתרים ,תעודות ,ביטו חים ,הסמכות והכשרות הנדרשים
לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה .הספק מתחייב
להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג
המסמכים לתאגיד בכל עת שיידרש.

2.10

לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי התאגיד ,עובדיו ו/או הקשורים עמו ולחתום
על כל מסמך או תצהיר בקשר למהימנות שירותיו ו/או מילוי תפקידו כלפי
התאגיד ולא לעשות כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לתאגיד ,לשמו
הטוב ,לעסקיו ולפעילויותיו

2.11

כי אין במילוי התחייבויותיו של הספק על פי ההסכם בשום דרך או אופן
הפרת זכויות צד ג' כלשהו ,במישרין או בעקיפין .

2.12

כי התח ייבות אחרות שלו ,ככל שתהיינה לכל גורם שהוא לא יפגמו ו/או לא
יפגעו כלל ברמת הזמינות שלו והעדיפות ש י יתן לתאגיד מכל ההיבטים.

2.13

שלא לפגוע בדרך כשלהי במוניטין התאגיד ובשמו הטוב שלו ושל עובדיו,
מנהליו ומטרותיו ,ויעשה ככל יכולתו שלא לעשות כאמור .

2.14

מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות במסגרת הסכם זה על כל
חלקיו וכן בהצעתו למכרז ,הינה תנאי מהותי בהסכם זה .אי נכונות
הצהרות אלא ,כולן או חלקן ,בין בעת חתימת הסכם זה ובין כל מועד אחר
ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק ,על כל המשתמע מכך.

2.15

להודיע לתאגיד מיד ע ל כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו ,לרבות על כל צו
שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו להעניק את השירותים בהתאם
להסכם זה על נספחיו .הספק יודיע לתאגיד בע"פ ובכתב ,לכל המאוחר
בתוך  48שעות ,על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי
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לא יהיה באפשרותו ל העניק את השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות
מסתברת כי לא יוכל לעמוד אחר התחייבותו לפי הסכם זה.
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2.16

הספק מתחייב כי יפעל לקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ( 1998 -להלן" :חוק שוויון זכויות") במידה
והן חלות עליו ו/או יחולו עליו במה לך תקופת ההתקשרות ,וכן בנוסף,
במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק  100עובדים לפחות במהלך תקופת
ההתקשרות ,יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום הוראות והנחיות הקשורים בחוק שוויון
זכויות כאמור ,ככל שיינתנו.

2.17

התחייבויות הספק בסעיף ז ה הינן מהותיות להתקשרות שבין הצדדים
והפרת התחייבות כלשהי מצד הספק המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית
של ההסכם

השירותים שיינתנו על  -ידי הספק לתאגיד
3.1

ידוע לספק ,כי ההתקשרות נשוא המכרז ונשוא הסכם זה מהווה התקשרות
מסגרת בלבד ואין התאגיד מתחייב להזמין מהספק את השירותים כולם או
חלקם ,בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה ,והספק מוותר על כל
טענה או תביעה או דרישה בהקשר זה ,לרבות בקשר לכמות השירותים שיוזמנו
ממנו ,תדירות ההזמנה או היקפה של כל הזמנה.

3.2

התאגיד י פנה מעת לעת ,בהתאם לצרכיו ,לספק בפניה ל הזמנת שירותים,
אשר תכלול את פרטי הציוד הנדרש להשכרה ,לוח זמנים לאספקה וכל נתון
רלבנטי נוסף לפי שיקול דעתו של התאגיד (להלן  " -הזמנת השירותים ").

3.3

הספק יספק את השירותים בה תאם להזמנת השירותים ,ללא דיחוי ,במהלך
כל ימות השנה  ,לרבות שבתות וחגים  ,ימי שבתון ,במהלך כל שעות היממה
לרבות בשעות אמצע הלילה ולפנות בוקר בהתאם לדרישת התאגיד .

3.4

הספק מתחייב להיות זמין  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע לצורך קבלת
פניה להזמנת שירותים מאת התאגיד ולספק את השירותים במועד בו
יידרש ,לרבות בהתראה קצרה ודחופה.

3.5

ההתקשרות עם הספק לפי הסכם זה היא ללא כל התחייבות להזמנת
שירותים בכמויות או בהיקפים כלשהם  ,אלא בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד  ,אשר יקבע את ההיקף  ,את המועדים ומאפייני כל
הזמנה .

3.6

הת אגיד יהא רשאי לבטל בכל עת כל הזמנה שאישר (ובלבד שהשירותים לא
בוצעו בפועל) ללא צורך בכל נימוק או הסבר

3.7

התאגיד רשאי על פי שיקול דעתה להרחיב את היקף רכש השירותים או לערוך כל
שינוי אחר בקשר עם הספקת השירותים .הספק מתחייב להיערך בהתאם ולספק
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לתאגיד כל כמות של השירותים שתוזמן על ידי התאגיד ,לרבות כמויות חריגות
בשעת חירום ,באופן שוטף ומסודר.

4

3.8

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לתאגיד שיקול הדעת הבלעדי להתקשר עם ספקים
אחרים לשם אספקת השירותים ו/או כל חלק מהם ,והספק מוותר על כל זכות
התנגדות ,טענה ,דרישה ו/או תביעה בשל כך ,ומצהיר ,כי ידוע לו שהתאגיד רשאי
לרכוש ,בכפוף להוראות כל דין ,שירותים מאת ספקים אחרים ,ללא כל הגבלה.
בכל מקרה ,אין בהסכם זה על מנת להקנות לספק בלעדיות מכל מין וסוג שהוא.

3.9

בהסתמך על הצהרותיו של הספק  ,מזמין בזה התאגיד מאת הס פק שירותי
הסעה באוטובוסים זעירים כמפורט במסמך ב' – המפרט הטכני.

3.10

מובהר כי השירותים יסופקו  24שעות ביממה בכל ימות השנה לרבות בשבתות,
חגים ,בימי מנוחה ,ימי שבתון ,ובכל תנאי מזג אויר לרבות שלג ובנסיעה בתנאי
שטח.

3.11

בכל עת במהלך ביצוע השירותים ,יהיו בבעלות ו/או ברשות ו/או בניהול הספק,
לפחות  20אוטובוסים זעירים.

3.12

הספק מצהיר ומתחייב כי הוא אחראי באופן מוחלט ובלעדי לכך שכל מי שיעסוק
במתן השירותים מטעמו יעמוד בכל הדרישות שבמסמך ב' – המפרט הטכני ,וכי
הוא יפקח ,יוודא ויהיה אחראי באופן אישי על דבר עמידתם בכל תנאי המכרז על
כל נספחיו .מובהר כי תנאי זה הנו תנאי מתלה להתקשרות ,ומהווה תנאי יסודי
להסכם.

3.13

התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להוסיף על השירותים כמפורט בנספח
א' – המפרט הטכני.

תקופת ההתקשרות וסיומה
4.1

ההתקשרות עם הספק מכוח הסכם זה היא לתקופה של שנה אחת החל מיום
 ..... ...............ועד ליום ( ...................להלן  " -תקופת ההתקשרות
הראשונה")  .ששת החודשים הראשונים של ההתקשרות יהוו תקופת
ניסיון.

4.2

תקופת ניסיון :
 4.2.1ששת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות
הראשונה יהוו תקופת ניסיון ,אשר במהלכה יבחן
התאגיד את מידת שביעות רצונו מטיב השירותים,
מזמינות הספק ,מאיכות הציוד מ יכולתו לבצע את
השירותים וכיוצא באלה.
 4.2.2בתום תקופת הניסיון יהא התאגיד רשאי ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,להחליט על ביטול ההתקשרות
עם הספק או על המשך ההתקשרות.
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 4.2.3יובהר ,כי התאגיד יהא רשאי לבטל את ההתקשרות
בתום תקופת הניסיון באופן מיידי ,ללא מתן
הזדמנות נוספת לספק לבצע תיקונים ו/או שיפורים
וללא הודעה כלשהי טרם הביטול  ,ובכלל זה גם ללא
מתן הודעה מוקדמת מראש.
 4.2.4במקרה של הפסקת ההתקשרות בתום תקופת
הניסיון ,לא יהא הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי
מהתאגיד ,למעט תשלום התמורה המגיעה לו על פי
תנאי ההסכם בגין השירותים שניתנו על ידי הספק
עד להפסקת ההתקשרות  ,ובלבד שאלה בוצעו
לשביעות רצונו המלאה של התאגיד ובניכוי נזקים
שלדעת התאגיד נג רמו לתאגיד ככל שנגרמו ובכפוף
לכל זכות שנתונה לתאגיד לפי תנאי המכרז ולפי
הסכם זה.
להלן " :תקופת הניסיון ")
4.3

לתאגיד בלבד תהא נתונה הזכות לפי שקול דעתו הבלעדי ,להאריך את
התקופה מעת לעת בתקופות נוספות של עד  48חודשים נוספים ,או חלק
מהם ,וזאת מתום תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים או
בתנאים המיטיבים עם התאגיד (להלן " :תקופות ההארכה" ) .סה"כ תקופת
ההתקשרות היינו תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופות ההארכה לא
תעלה על ( 60שישים) חודשים סה"כ.

4.4

במהלך תקופות ההארכה יחולו כל הוראות המכרז וההסכם על נספחיהם.

4.5

מבלי לגרוע מן האמור ,לתאגיד שמורה הזכות  ,להביא את ההתקשרות
לסיומה בכל עת ,מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי ,וזאת מבלי שיצטרך לנמק או לבסס החלטתו זו  ,בהודעה מוקדמת
בכתב לספק בת  30ימים שתועבר אליו מראש  .הספק מוותר בזאת על כל
תביעה ו/או דרישה ו/או ט ענה בקשר לכך  ,ובכלל זה כל טענה בדבר
הסתמכותו למתן שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו
למתן שירותים במהלך תקופות ההארכה (כולן או חלקן) ובפרט טענות
בדבר השקעה ו/או אובדן רווח.

4.6

בכל מקרה של ביטול ההסכם על  -ידי התאגיד ,לא תהיה על התאגיד חובה
לפצות את הס פק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין ,למעט התמורה
היחסית עבור מתן השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם בעבור השירותים
שניתנו לשביעות רצונו המלאה של התאגיד.

4.7

האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכות הביטול הנתונה לתאגיד לפי הוראות כל דין
וההסכם לרבות בשל נסיבות הביטול כמפורט להלן בהמשך הסכם דנן.
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העדר זכות ייצוג
5.1

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הספק איננו סוכן ,שלוח או נציג של
התאגיד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו,
וזאת בהתחשב ב מהות השירותים נשוא הסכם זה ,למעט אם הוסמך לכך
על ידי התאגיד ,מראש ובכתב .אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז ו/או
ההסכם כהסמכה כאמור.

5.2

הספק מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות
הבלעדית לכל נזק לתאגיד או לצד שלישי ,הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף
זה.

היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד לספק
6.1

הספק  ,לרבות מי משותפיו או מעובדיו ,ו/או מי שייתן מטעמו את
השירותים משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה ,ואין לראות כל זכות
שניתנה לתאגיד על פי הסכם זה לפקח ,להדריך או לתת הוראות לספק  ,או
לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו ,אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע
הוראות הסכם זה במלואו .בין הספק ו/א ו כל עובד המועסק על ידו ו/או
כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד לא יתקיימו יחסי עובד  -מעסיק.

6.2

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת
הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,רואים את הספק ו/או
עובדיו ו/או מי מטעמו כעובד התאגיד ,הרי ששכרו ש ל הספק ו/או עובדו
יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על פי השכר שהיה משולם לעובד
התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של הספק  ,ועל הספק
יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה
לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד.

6.3

היה וייקבע כי עובד של הספק או מי מטעמו העניק את השירותים כעובד
התאגיד ,יהיה על הספק לשפות את התאגיד ,מיד עם דרישה על כל
ההוצאות שיהיו לתאגיד בשל קביעה כאמור.

6.4

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם
כאמור בסעיף זה ,רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו ,מכל סכו ם שיגיע
לספק מהתאגיד.

העסקת עובדים
7.1

לשם הענקת השירותים נשוא הסכם זה  ,הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו
מתחייב להעסיק על חשבונו צוות עובדים בהיקף הנחוץ לביצועם ובעל
כישורים וניסיון כנדרש במסמכי המכרז ,בהצעה ובהסכם .

7.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ומבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או
סעד עפ"י כל דין בגין הפרה זו ,מובהר בזאת כי התאגיד יהיה רשאי לקזז
לספק סכומים יחסיים אם יתברר כי הספק ו/או מי מט עמו אינו מקיים את
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מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות התאגיד והוראות הסכם זה על נספחיו
או כי הספק לא שילם למי מטעמו סכום שהוא חב בו כלפיו.
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7.3

העסיק הספק או מי מטעמו ,הספק יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל
דיני העבודה החלים על העובדים ,ובכלל זה חוק שכר מינימום ,התשמ"ז -
 , 1987כפי נוסחם ותוקפם מעת לעת וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של
צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים .מובהר כי הפרת
הוראות חוקי העבודה וצווי הרחבה כאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם
זה.

7.4

התאגיד יהא רשאי לדרוש בכל עת את החלפתו ו/או אי הצבתו של עובד
ו/או כל גורם אחר מטעמו של הספק ,לרבות נהגים ,כתוצאה מאי שביעות
רצון ו/או מכל סיבה אחרת ,לשיקול דעת התאגיד ואף ללא כל סיבה  .הספק
יהיה מחויב להחליף את הגורם האמור ו/או שלא להציב אותו לצורך מתן
השירותים ,מיד עם דרישת התאגיד  .אין בזכותו של התאגיד להורות לספק
להחלי ף או לא להציב מי מטעמו כאמור במכרז זה כדי להקנות לו את
הזכות לפטר את הגורם האמור אלא לדרוש החלפתו ,בלבד.

7.5

הספק לא יהיה רשאי להתקשר עם צדדים שלישיים לצורך מתן שירותים
לפי הסכם זה ,אלא באישור התאגיד בכתב ומראש.

איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
8.1

הספק רשאי לספק צ יוד ולהעניק שירותים לאחרים זולת התאגיד ,ובלבד
שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה .ההחלטה האם
אספקת שירותים לאחר יוצרת ו/או עלולה ליצור פגיעה במתן השירותים
לתאגיד  -נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

8.2

הספק מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת
ההתקשרות עם התאגיד ,על הארכותיה (ככל שתהיינה) לא יתקיים (ולא
צפוי להתקיים) כל ניגוד עניינים לפי כל דין ,לרבות ניגוד עניינים בין
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים ,המקצועיים או
האישיים (להלן " :ניגו ד עניינים ")" .ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד
עניינים כאמור.

8.3

הספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לספק ו/או מי מטעמו,
העלולים להעמידו/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד
עניינים או במראית עין של חשש כאמור עם התחייבויותיו לפי הסכם זה,
יהיה עליו להודיע על כך באופן מיידי לנציג התאגיד ו למחלקה המשפטית
של התאגיד ולפעול על פי ההנחיות שיקבל מהם.

8.4

הספק מתחייב לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים המהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה כנספח ד' .
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9

התמורה
9.1

בכפוף לאמור ב הסכם זה  ,ולמילוי כל התחייבויות הספק ,מתחייב התאגיד
לשלם לספק תשלום בגין השירותים ,כמפורט בנספח הצעת המחיר שהוגש
על ידי הספק במסגרת המכרז ,נספח ב' להסכם – טופס  7למסמכי המכרז.

9.2

התמורה תשולם בשקלים חדשים בלבד .

9.3

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשול ם
לספק עבור מתן ה שירותים כמפורט בהסכם .שום תשלום אחר או נוסף פרט
לתמורה לא ישולמו על ידי התאגיד ,לא במהלך תקופת ההתקשרות (על
הארכותיה ,ככל שתהיינה) ולא אחריה ,עבור מתן השירותים או בקשר ישיר
או עקיף ל מתן השירותים ,לא לספק ולא לאדם אחר.

9.4

הספק מתחייב לשאת על ח שבונו בכל התשלומים החלים עליו ו/או על מי
מטעמו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות
תשלומים בגין העסקת כוח אדם ,תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים
נוספים בגין זכויות סוציאליות.

9.5

מובהר בזאת כי התמורה המפורטת בנספח הצעת המחיר הינה כוללת
וסופית ,וכ י התאגיד לא ישלם ל ספק כל תשלום מעבר לתמורה זו ,ולרבות
לא בגין הוצאות משרדיות ,שליחויות ,נסיעות ,הוצאות תקורה מכל סוג
שהוא ,אובדן רווח וכיו"ב.

9.6

מובהר בזאת כי לא תשולם תמורה בגין זמני המתנה .

9.7

התשלום יבוצע כנגד דרישת תשלום ש ת וכן ע"י הספק ותועבר לתאגיד אחת
לחודש ,בגין נסיעות שבוצעו בחודש הקודם  .ל דרישת התשלום יצור פו דו " ח
פירוט הנסיעות וכל נתון ו  /או אישור אחר כפי שידרוש התאגיד  .מובהר כי
על כל הדוחות להיות באקסל  .התאגיד יהא רשאי להתנות תשלום בקבלת
דוחות מנתוני מערכת ניטור כלשהיא ומכל מקור אחר לשם להוכחת ביצוע
הנסיעה בפועל  .מבלי לגרוע מהאמור על הספק לפרט את הנתונים הבאים:
ההזמנות שנשלחו על ידי התאגיד בחודש הקודם ,דיווח מפורט על כל
הנסיעות שבוצעו בפועל בחודש הקודם ,לרבות :מועד הנסיעה ,מטרתה,
התוכנית לה הייתה מיועדת ,שמות הנוסעים ,שעת הנסיעה והחזרה ,יעדי הנסיעה,
מסלול הנסיעה ,פיזורים ואיסופים וכיוצא באלה.

9.8

דרישת התשלום והפירוט המצורף אלי ה  ,יועברו לבדיקת נציג התאגיד.
פירעון התשלום יעשה לאחר ובכפוף לקבלת אישור התאגיד .

9.9

מובהר כי נציג התאגיד יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו
ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו ,בשלמותו או לא לאשרו כלל ,הכ ו ל
לפי עמידת הספק בדרישות ההסכם על נספחיו.
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9.10

על הספק להגיש לתאגיד חשבונית מס מקורית יחד עם דרישת התשלום.
התשלום יבוצע כנגד חשבונית כאמור ,ב תנאי שוטף  30 +יום מיום אישור
החשבון על ידי נציג התאגיד (דהיינו ,עד היום ה  30 -לחודש העוקב למועד
אישור החשבון)  .לא אושרה דרישת התשלום ו/או אושרה רק בחלקה ,יעביר
הספק לתאגיד חשבונית מס מתוקנת ,בהתאם לסכום שאושר על ידי
התאגיד.

9.11

לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום
התמורה כולה או חלק הימנה ,אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

9.12

הספק ימציא לתאגיד קבלה מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי הסכם
זה.

9.13

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות )(אישורים ) ,התש מ " ח  1987 -וכן כל
אישור שיידרש על פ י כל דין ועל פי נהלי התאגיד ,כפי שיהיו מעת לעת.

9.14

למען הסר ספק ,התמורה הנ"ל הינה סכום סופי ,התאגיד ינכה במקור מכל
תשלום ל ספק  ,כל מס ,היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור
על פי כל דין ,אלא אם ימציא הספק  ,זמן סביר לפני ביצוע התשלום ,אישור
תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

9.15

מובהר כי כל תנאי נספח ב מסמך ד' – הצעת המחיר י חולו על תשלום
התמורה.

 10קיזוז
מבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין ,התאגיד יהא רשאי
לקזז מהתמורה שעלו לשלם לספק על  -פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר -
כל סכום המגיע לתאגיד מהספק על  -פי הסכם זה או על  -פי כל הסכם אחר  ,בין אם
הסכום קצוב ובין אם לאו.
 11נזיקין ביטוח פי צוי ושיפוי
11.1

הספק יישא באחריות מלאה בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שייגרמו
מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש
עובדיו או של מי מטעמו ,או לרכוש התאגיד או לגופו או רכושו של כל אדם
אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה ואו לם הספק לא
ישא באחריות לנזק לתאגיד ו/או למי מטעמו ,ככל שהנזק יגרם כתוצאה
ממעשה זדון של התאגיד ו/או מי מעובדיו .

11.2

מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל
סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או
רכוש עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש התאגיד או לגופו או רכושו של כל
אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו
תחול על הספק בלבד.
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11.3

הספק מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק ,תשלום או הוצאה שייגרמו
לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה
או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה ,מיד עם קבלת הודעה על כך מאת
התאגיד .התאגיד יודיע לספק על תביעה ו/או דרישה כאמור ו יאפשר לו
להתגונן מפניה בעצמו  .התאגיד לא יתפשר בתביעה כאמור אלא באישור
הספק מראש .

11.4

במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת אחריות הספק על פי דין ,על
הספק לערוך את הביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות והיקפה,
לרבות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים .עריכת ביטוחים על
ידי הספק או העדרם לא תיגרע בדרך כל שהיא מחבות הספק על פי הסכם
זה או כל דין.

11.5

בנוסף ,על הספק לערוך את הביטוחים הבאים ,בעצמו או באמצעות הבאים
מטעמו :ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי
רכב ,ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד
לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד ,ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.
על אף האמור לעיל ,לספק הזכות ,שלא לערוך את ביטוח מקיף (למעט
ביטוח אחריות צד שלישי) המפורט בסעיף זה ,במלואו או בחלקו ,אך
הפטור המפורט בסעיף  11.6להלן יחול ,כאילו נע רכו הביטוחים האמורים
במלואם.

11.6

הספק פוטר את התאגיד ואת הבאים מטעם התאגיד מכל אחריות לנזק
לרכוש מכל מין וסוג שהוא המובא על ידי הספק או מי מטעמו לחצרי
התאגיד או המשמש את הספק במסגרת השירותים (לרבות כלי הרכב),
ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לגבי נזק בזדון .

 12שמירת סודיות
12.1

הספק מתחייב כי הוא וכל מי שיבצע מטעמו את השירותים בעבור התאגיד
להביא
או
למסור
להודיע,
להעביר,
ולא
בסוד
י שמור
לידיעת כל גורם ,במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא ,כל מידע ,ידיעה,
סוד מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי ט יבם
אינם נכסי הכלל  ,ובכלל זה כל דבר שקשור לשירותים וגם כל מידע שנגלה
לאזני הספק או מי מטעמו גם אם בדרך אקראי (להלן " :מידע סודי ")
שיגיעו לידי הספק  ,עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה ,בתוקף
או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם התאגיד ,וזאת במהלך ביצוע ההסכם,
לפניו ו/או לאחר מכן  -ללא אישור התאגיד מראש ובכתב .מובהר כי מידע
שהוא נחלת הכלל לא ייחשב במידע סודי.
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12.2

הספק מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי
שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו
או בקשר עם התאגיד.

12.3

ה תאגיד רשאי ליתן הוראות לספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת
סודיות ,לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים ,הסדרי מידור או נוהלי
עבודה מיוחדים והס פ ק הזוכה מתחייב למלא אחר דרישות התאגיד בנדון.

12.4

הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע
הסכם זה ,אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגיד המוסמך.

12.5

הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור ב מתן
השירותים נשוא מכרז והסכם זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור על
"התחייבות לשמירת סודיות ול הי מנע ו ת מ ניגוד עניינים" בנוסח המצורף
כנספח ג' להסכם זה.

 13ערבות ביצוע
להבטחת זכויות התאגיד לפי הסכם זה ,ומילוי התחייבויות הספק על  -פי
13.1
המכרז ,ההצעה והוראות הסכם זה .ימציא הספק על חשבונו ,לא יאוחר מ -
 3ימים ממועד החתימה על הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת
התאגיד ,בסכום של ( ₪ 100,000מאה אלף  )₪בהתאם לנוסח המדויק
המ צורף כנספח ה' להסכם זה .
ערבות זו תהיה בתוקף לתקופה של  13חודשים מיום כניסת ההסכם
לתוקפו .במידה ואופציית הארכה לפי הסכם זה תמומש ,יהיה הספק
אחראי להאריך את תוקף הערבות בהתאם ,לא יאוחר מ  30 -יום לפני תום
תקופת ההסכם או תקופת ההארכה ,לפי העניין ,כך שהערבות תעמוד
בתוקפה עד  30יום לאחר תום תקופת ההסכם המוארכת.
13.2

עלויות הוצאת הערבות יחולו על הספק בלבד.

13.3

לא האריך הספק את תוקף הערבות יהיה התאגיד רשאי לחלט את הערבות
ללא כל התראה מוקדמת ,גם אם הספק מילא אחר יתר כל חיוביו.

13.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,התאגיד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל
מקרה שבו לדעת התאגיד הפר הספק או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה,
הוראות המכרז וההצעה ולא תיקן את ההפרה בהתאם להוראות התאגיד
בעניין ,וזאת מבלי לחייב את התאגיד להוציא כל התראה נוספת .

13.5

הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של התאגיד לבנק ,שעליה תינתן הודעה
בכתב גם לספק .
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13.6

חילט התאגיד את הערבות ,והסכם זה לא בוטל או הופסק ,יהיה על הספק
לדאוג על חשבונו ל המציא לתאגיד ע רבות חדשה באותם תנאים ו באותו
סכום.

 14הסבת ההסכם
14.1

הספק מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי
הסכם זה כולן או חלקן ,ואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור
לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ,אלא אם קיבל את הסכמת
התאגיד לכך מראש ובכתב .התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו
כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו ,או להסכים בתנאים
שימצא לנכון.

14.2

כמו כן ,אין הספק רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן או
מקצתן ,אלא בהסכמת התאגיד מראש ובכתב .התאגיד יהיה רשאי לסרב
ליתן את הסכמתו כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו ,או
להסכים בתנאים שימצא לנכון.

14.3

למען הסר ספק ,אין באישור התאגיד להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי
לפטור את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו ל פי הסכם זה ,כולן או חלקן .

 15הפרה יסודית
15.1

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ,יהא התאגיד רשאי לבטל את
ההסכם לאלתר ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של התאגיד על פי כל
דין ו/או הסכם.

15.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' לעיל ו/או מהאמור הסכם זה לעיל,
ייחשבו המעשים ו/או המחדלים הבאים וכל אחד מהם להפרה יסודית"
15.2.1

לא היה בידי הספק ו/או מי מטעמו רישיון בר תוקף למתן
שירותי הסעה במוניות בהתאם להסכם זה ,או היה בידו רישיון
כאמור אך הוא לא סיפק את השירותים בהתאם להוראותיו ,או
כי רישיונו נשלל או הותלה;

15.2.2

הפר הוראה כלשהי מסעיפים ( 14 ,13 ,12 ,11 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3על
סעיפי המשנה בסעיפים אלו) .

 16ביטול ההסכם :
התאגיד יהיה רשאי לבטל ההסכם עם הספק בהתרחש אחד מהמקרים הבאים:
16.1

הספק הפר את ההסכם ו/או לא יעמוד בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו ולא
תיקן את ההפרה בתוך  10ימים מיום שנמסרה לו הודעה בכתב על ההפרה.
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16.2

הספק או פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגיד.

16.3

הספק לא סיפק את השירותים לשביעות רצונו המלאה של התאגיד או שלא סיפק
את השירותים ביעילות או בנוחות;

16.4

הזוכה הפר את התחייבויותיו באופן שהיה עליו לשלם  5פעמים או יותר ,במהלך
חודש אחד ,פיצויים מוסכמים לפי המפורט במסמך ב' – המפרט הטכני.

16.5

הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים
זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה
כאמור לא בוטלה בתוך  30יום ממועד הגשתה.

16.6

הוצא צו פירוק נגד הספק או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו
צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או
מונה לו מפרק או מפרק זמני או נאמן לפי העניין והצו או ההליך לא בוטל בתוך
 30יום ממועד הגשתם.

16.7

הוטל עיקול על רכוש הספק ,כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש
כאמור ,באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את ביצוע השירותים (כולם או חלקם),
והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך  30ימים ממועד נקיטתם.

16.8

הספק ,או מי מנושאי המשרה הבכירים בו הורשע בפס"ד בביצוע עבירה פלילית.

16.9

הספק הורשע ו/או נאשם בביצוע פשע

16.10

ככל שלתאגיד לא יהא אישור תקציבי להתקשרות מכל סיבה שהיא ,ו/או
שמבחינת תיעדופי ו/או שיקולים תקציביים התאגיד יסבור לפי שיקול דעתו
הבלעדי כי ההתקשרות אינה כדאית.

מובהר בזאת ,כי ביטול ההסכם בהתאם להוראות סעיף זה לעיל ,לא יגרע מכל זכות אחרת
העומדת לתאגיד בהתאם להוראות ההסכם ו/או בהתאם להוראות כל דין.
למען הסר ספק ,מודגש ,כי מנגנון הפיצוי וכל יתר הסעדים העומדים לרשות התאגיד
בהתאם לכל סעיף אחר בהסכם ,במפרט הטכני והעומדים לתאגיד לפי כל דין הנם
מצטברים ,הנם בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט
המוסמכים מבחינת העניין בירושלים בלבד.
 17כתובות והודעות
17.1

כתובות הספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם.

17.2

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן,
במידה ונמסרו ביד ,ותוך  48שעות מיום משלוחן בדואר ,אם נשלחו
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בדואר ,ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל – כאילו הגיעו במועד שליחתן
בכפוף לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלת ן .

 18כללי
18.1

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על פי
הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

18.2

הספק מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או
מידע שנמסר לו על ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה ,לרבות בנסיבות של
אי  -תשלום התמורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

________________
התאגיד

__________________
הספק

אישור חתימת הספק (למילוי אם הספק הוא חברה)
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ___________________________,
מאשר בזאת כי חתימתו של ה"ה _______________ מחייבת את הספק לכל דבר ועניין.

________________________
תאריך

________________________
עו"ד/רו"ח
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נספח א' להסכם
מסמך ב'  -תיאור שירותים
יצורף להסכם לאחר שיוטמעו בו כל השינויים ככל שיהיו במהלך ניהול המכרז
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נספח ב' להסכם
מסמך ד'  -הצעת המחיר
מסמך חתום על ידי המציע כפי שאושר על ידי התאגיד יצורף כנספח ב' רק לאחר בחירת
הזוכה במכרז
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נספח ג' להסכם
התחייבות לשמירת סודיות
[לחתימה על ידי מנהלי המציע וכל גורם מטעמו שיספק את השירותים לתאגיד]

הואיל והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור
הישראלי לבין ( ............................המציע) יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא
לידיעתי מידע (  ,)Informationאו י דע ) )Know- Howכלשהם לרבות תכתובת,
חוות דעת ,חומר ,תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או
ידיע ות מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו
תשמש כ "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו ,בין
בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעת יק ,ב אמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי
ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות  ,אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות ובכלל זה כל דבר שקשור
לשירותים וגם כל מידע שנגלה לאזני הספק או מי מטעמו גם אם בדרך אקראי
(להלן " :המידע ") ;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה
שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין
ההסכם ,ללא קבלת אישור נציג התאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום
לתאגיד או לצדדים נזק ו גם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף  118לחוק
העונשין ,תשל"ז ;1977 -
נוכח האמור ,אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:
.1

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.2

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.

.3

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת
מתן השירותים ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי
או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או לאפשר
לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.

.4

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי
על  -ידי נותן השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד
כלשהם לקבל את המידע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר,
להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את
המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל
שהוא.

.5

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את
התחייב ו י ות י י על פי כתב התחייבות ז ה ו בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי
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הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת.
.6

להביא לידיע ת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי  ,ככל שישנם ,את האמור
בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי
החובה.

.7

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה
מכל סוג ,אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת
התח ייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה
אחראי ביחד עם אחרים.

.8

להחזיר לידי התאגיד ולחזקתו מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או
חפץ שקיבלתי מ התאגיד או מכל גורם שהוא או השייך ל תאגיד או שהגיע
לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבל תי מכל אדם או גוף עקב מתן
השירותים או חומר שהכנתי עבור ה תאגיד  .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור
אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.

.9

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ו שאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד  ,תהיה
לתאגיד זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסו דיות שלעיל.

. 10

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה
לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז  1997 -וחוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א .1981 -

. 11

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר י תקבלו בכל דרך שהיא ,יחולו
כל הוראות כתב התחי יבות זה.

. 12

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות
אחרת המוקנית לתאגיד על  -פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ו לראיה באתי על החתום

שם מלא __________________:
ת"ז______________:
חתימה________________:
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נספח ד' להסכם
ה תחייבות למניעת ניגוד עניינים
[לחתימה על ידי המציע ועל ידי גל גורם שיספק את השירותים לתאגיד ]

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות ה מכרז על נספחיו ו ממסמכי ההצעה שהוגשה על  -ידי
המציע -
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו ____________ (להלן " :המציע " ) מצהיר
ומתחייב בזאת ,כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות ,ו אם אזכה
במכרז מתחייב להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות ,במשך כל תקופת ה התקשרות,
על הארכותיה (ככל שתהיינה) כדלקמן:
 .1המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים
נשוא המכרז ,לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים
או חשש לניגוד עניינים  ,בין ביצוע השירותים לפי במכרז זה לבין עניין אחר של
מי מהם או של עובדיהם.
 .2בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות
המוצע  -על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו
ו  /או עיסוקו במסגרת מתן השירותים לתאגיד לבין עניין אחר שלו או עניין של
קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.
לעניין נספח זה ,בכלל "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של
גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו ,מנהל אותו א ו
עובד אחראי בו ,או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו,
בהון מניות ,בזכות לקבלת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ,וכן גם
ענינו של לקוח ,שהמציע או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו ,או עובד
העובד עימו או בפיקוחו ,מיצגים /מייעצים /מב קרים .
__________
______________________
תאריך

שם מורשה החתימה +חתימה
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נספח ה ' להסכם
ערבות בנקאית
[ לביצוע או לקיום הסכם ]
לכבוד
תאגיד השידור הישראלי
א.ג.נ,.
.1

לבקשת  ,...........................................א נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום כולל של  ( 100,000מאה אלף שקלים חד שים) (להלן  " -סכום
הערבות ") ,שתדרשו מאת ( ............................................להלן  " -ה ספק "),
בקשר לביצוע הסכם עם תאגיד השידור הישראלי מיום .....................
 ........................עבור מכרז  5/2021לאספקת שירותי הסעה באוטובוסים זעירים
בעבור תאגיד השידור הישראלי .

.2

ס כום הערבות י שולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (עליות בלבד)
ה מתפרסם מ עת לעת ע ל  -י די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי,
בתנאי ההצמדה הבאים  " :המדד היסודי "  -יה יה מדד חודש  .............שהתפרסם
ב יום  ....................ו  " -המדד החדש "  -יה יה המדד האחרון שפורסם לאחרונה
לפני קבלת דרישתכם לפי כתב ערבות זה  .אם במועד קבלת הדרישה יתברר כי
המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה ב סכום השווה
למכפלת ההפרש ש בין המדד החדש ל בין ה מדד היסודי בסכום הדרישה וחלוקתו
במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכ ום
הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא הפרשי הצמדה .לעניין כתב ערבות זה
"סכום הערבות"  -גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע.

.3

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,אנו נשלם לכם לא יאוחר מ  15 -ימים מתאריך קבלת
דרישתכם ,כל סכום הנקוב בדרישה ו עד ל סכום הערבות בתוספת הפרשי הצ מדה,
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת הספק.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( ......................כולל) בלבד  ,ולאחר תאריך
זה תהיה בטלה ומבוטלת.

.4

כל דרישה לפי כתב ערבות ז ה צריכה להתקבל אצלנו בכתב במען:
 ,......................................לא יאוחר מהתאריך הנ קוב בסעיף  3לעיל.

ב כבוד רב,

בנק  ....................................בע"מ
סניף ( .........................מס' )..........
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נספח ו' להסכם

תשובות הבהרה מהתאריכים

