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 מועצה מקומית הר אדר

 3/17מכרז פומבי מספר 

 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה

 ומוזמנותאקראיות  למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות

 

 הזמנה להציע הצעות

 

שירותי הסעות תלמידים "(, מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע המועצהלהלן: )" המועצה המקומית הר אדר

 כל כמפורט במסמכי המכרז.הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומוזמנות והו/או עובדי 

, המועצה במשרדי. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז המועצהניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של 

, הבהרות שלא יוחזרו. ההרשמה לאתר נדרשת גם על מנת לקבל הודעות בדבר שינויים₪   500בעבור סך של 

 ותשובות לשאלות בנוגע למכרז.

כל הבהרה/תיקון/תשובה שיפורסמו באתר מחייבים את המשתתפים ובאחריותם להירשם עם פרטי זיהוי 

 ויצירת קשר תקינים.

על המשתתף לצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המקובל 

הערבות ₪.  50,000, בסך של המועצה המקומית הר אדרא כל תנאי על פי פניית בבנקים והניתנת לגבייה לל

 .25/12/2017תעמוד בתוקפה עד ליום 

את ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים ובשני עותקים חתומים ע"י המשתתף כנדרש, יש להגיש 

 3/2017 מכרז פומבי מספר–במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המשתתף עליה מצוין 

בשעה  16/10/2017 שני  וזאת עד ליום במשרדי המועצהאת המעטפה יש לשלשל ידנית לתיבת המכרזים 

12:00 

. 12:30בשעה  16/10/2017שני פתיחת ההצעות תתקיים ביום  צעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.ה 

 המשתתפים במכרז, רשאים להשתתף בישיבת הוועדה לפתיחת המעטפות.

  .הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידניתאין לשלוח  

 

 

 

 חן פיליפוביץ

 ראש המועצה
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 3/2017מכרז פומבי מספר 

 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה

 למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומוזמנות

 

 10/10/17מעודכן ליום: 

 

 תכולת המכרז:

 : מבוא3-5עמ' 

 : הגדרות 6עמ' 

 : מנהלה ושיטת העבודה 6-10עמ' 

 : תנאי סף 11-16עמ' 

 : אישורים ותצהירים 17-24עמ' 

 : הסכם התקשרות 25-44עמ' 

 : נספחים45 -61עמ' 

 

 נספחים:

 הסבר למילוי הצעת המחיר והליך בחירת הזוכה במכרז–נספח א 

 טופס הצעת מחיר –נספח ב' 

 מחירשקלול הצעות הטבלת  – גנספח 

 ת המחיר אישור הצע –נספח ד 

 רשימת מוגבלויות ילדי חינוך מיוחד –נספח ה 

 פרטים אישיים של קצין בטיחות –נספח ו 

 אישור קיום ביטוחים –נספח ז  

 בטיחות, ביטחון ושעת חירוםנהלי  –נספח ח 

 )בקובץ נפרד( פירוט הסעות לשנה"ל התשע"ח –נספח ט' 
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 מבוא .1

שירותי הסעות תלמידים "( מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע המועצה " –)להלן המועצה המקומית הר אדר

והכל כפי שיפורט במסמכי  ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומוזמנות

 המכרז שלהלן. כלל השירותים המבוקשים במסגרת המכרז, יקראו להלן:) השירותים"(.

 ון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה.בכל מקום בו נכתב במסמך זה לש .1.1

 תקופת ההתקשרות: .1.2

על הסכם  המועצה חודשים החל מיום חתימת  36תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא למשך 

 ההתקשרות. 

תהיה שמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, זכות הבחירה להאריך את תקופת ההתקשרות  למועצה 

ולמגבלות  המועצה חודשים בכל פעם, בכפוף לצרכי  12של  לתקופה/ות קצובה/ות נוספת/ות

מיום  חודשים 60לא יעלה על התקציב.  אולם, משך ההתקשרות הכולל )כולל תקופות ההארכה( 

 חתימת ההסכם.

 המועצה יודגש כי הארכת ההתקשרות במסגרת האופציה תעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

ומותנית בכך כי הספק יעמוד בתצהירים ובמסמכים המפורטים בתנאי הסף למכרז, במשך כל 

התקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד למועד ההארכה ובאספקת השירותים באופן מיטבי 

 .המועצה ומלא ולשביעות רצון 

, צה למועהספק הזוכה יתחיל במתן השירותים בפועל ובאופן מלא, בכפוף להמצאת ההסכם 

כשהוא חתום בחתימה מלאה ומחייבת של כל הצדדים ובכפוף להמצאת הזמנות ביצוע השירותים, 

 ולאחר שהתקבלה ערבות הביצוע כמפורט במסמכי המכרז. המועצה שיועברו לזוכה על ידי נציג 

 ימים מיום קבלת הודעה על זכייה. 30הספק הזוכה יחל בעבודתו בתוך  תחילת העבודה: .1.3

 "המציע"(. –ות אישיות משפטית אחת בלבד )להלן על המציע להי .1.4

סמכי וכיו"ב במ לא ניתן לערוך כל שינוי לרבות מחיקה, עריכה, הוספה, גריעה, הסתייגות, השמטה .1.5

 המכרז, בהסכם ההתקשרות או בנספחים. 

מציע אשר יערוך שינוי כאמור, הצעתו תיפסל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לשיקול דעתה של 

 .המועצה 

מידע שהספק הזוכה ייתן שירות לגביו, וכל מידע אחר שאינו בגדר מידע פומבי, שייחשף בפני  .1.6

והספק הזוכה לא יהיה  המועצה הספק הזוכה, עובדיו או מי מטעמו, הינו בבעלותה הבלעדית של 

רשאי להשתמש בו, לפרסמו או לגלותו למעט לצורך ביצוע השירותים בלבד, או באישור נציג 

. הספק הזוכה יחתים את כל ' בכתב בלבד, בכפוף לאמור בהצהרה האמורה בנספח ה המועצה 

הנוגעים מטעמו להתקשרות נשוא מכרז זה על הצהרה בדבר שמירת סודיות, בנוסח המצ"ב בנספח 

 ה להסכם.

הספק הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות ויספק את כל האישורים, הערבויות והבטוחות כמפורט  .1.7

להתקשרות עמו ובכל אחת מתקופות ההתקשרות עמו כתנאי לכל התקשרות  במכרז, כתנאי

 המשך, אם תהיה.

מס ערך מוסף. המחירים יהיו סופיים  כל המחירים המפורטים יהיו בשקלים חדשים לא כולל .1.1

 ומוחלטים ויכללו כל הוצאה אחרת, מכל מין וסוג שהוא. 
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 תשלומים ואופן תשלום .1.1

 . המועצההתמורה בגין השירות תשולם לזוכה לאחר שהשירות יסופק לשביעות רצונה המלא של       .1.1.1

חשבונית מס מפורטת, חתומה ומאושרת למועצה כתנאי לקבלת התמורה, ימסור הספק הזוכה       .1.1.2

 המועצה.על ידי נציג 

, חשבונית המס המועברת תיבדק ובמידה שימצא שהתמורה המבוקשת תקינה ומוסכמת .1.1.3

ובתוספת  המועצה התמורה בגינה תועבר לזוכה בשקלים חדשים במועד הפקת ההזמנה על ידי 

והספק הזוכה לספק מע"מ בהתאם לשיעורו במועד הפקת ההזמנה. אחרת, תוחזר חשבונית המס 

 יידרש להמציא חשבונית מס מתוקנת.

 בלבד.המועצה ות ימים ממועד קבלת החשבונית ואישורה על ידי גזבר 30תנאי התשלום יהיו  .1.1.4

 

 שמירה על סודיות וניגודי עניינים .1.10

הספק הזוכה ישמור בסודיות מלאה כל נתון או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצועו של הסכם 

התקשרות זה, בין במישרין ובין בעקיפין ולא יגלה כל נתון או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא, 

 להסכם.המצורף  סודיותוהכול כאמור בנספח ההתחייבות לשמירת 

בנוסף יחתים הספק הזוכה את עובדיו וכל מי שמטעמו בביצוע השירותים נשוא מכרז זה על 

 הסכם.שמירת סודיות בנוסח המופיע בהתחייבות ל

 אבטחת מידע

 מחייב דגש מיוחד לנושא אבטחת המידע. במועצה אופי הפעילות  .1

יטתי ויעיל של היבטי אבטחת המידע רואה חשיבות רבה במימוש ש המועצה המקומית הר אדר .2

לזוכה או  המועצה במערכות השונות, ובכלל זה היבטים הקשורים להגנה על מידע שהועבר על ידי 

 -נוצר על ידי הספק הזוכה ו או עובדיו במסגרת ההתקשרות הכפוף לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א

 והתקנות אשר הותקנו מכוחו. 1111

בים ו/או מערכות המחשב שברשותו שהוא עושה בהם שימוש הספק הזוכה ימנע גישה למחש .3

 המועצה במסגרת המכרז, או המשרתות אותו לצורך מכרז זה מכל גורם שאינו קיבל הרשאת גישה מ

או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות 

 לשמירת סודיות. 

 וחשבת לצורך ניהול מידע במסגרת המכרז וחוזה ההתקשרות.הספק הזוכה ינהל מערכת ממ .4

המועצה הספק הזוכה לא יאגור במחשבים או במערכות מידע שלו, מידע המכיל נתונים שבבעלות  .5

 ואשר לא הוגדרו במסגרת המכרז.  המקומית הר אדר

במאגר חל איסור מוחלט על הספק הזוכה לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש  .6

 ובהתאם לכל דין. 1111-מידע בלתי חוקיים בהתאם לאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א

הביטחון  קציןלצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע, על הספק הזוכה לקבל את אישור  .7

 בטרם תחילת אספקת השירותים נשוא המכרז.מועצה ומנהל מערכות המידע ב

, תאפשר את תחילת ביצוע המועצה ההנחיות לשביעות רצון עמידת הספק הזוכה בכל הדרישות ו .1

נשוא מכרז זה. כל עיכוב שנוצר כתוצאה מאי מוכנות הספק הזוכה או אי עמידה בדרישות  העבודות

את המשך ההתקשרות עם הספק הזוכה וכן כל תרופה העומדת  המועצה וההנחיות, תשקול 

 על פי כל דין. למועצה 

להעביר מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות ומתן השירות נשוא מכרז  על הספק הזוכה חל איסור .1

לצד ג' כלשהו. על הספק הזוכה חל איסור מוחלט לעשות כל  למועצה זה, או כל מידע אחר השייך 
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שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע השירות נשוא מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה 

 תאם לאמור במסמכי מכרז זה.באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו בה

הספק הזוכה יתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במהלך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה  .10

אבטחת  לשם, על פי דרישתה או דרישת מי מטעמה, את האמצעים בהם הוא נוקט למועצה ולהציג 

 החומר.

, בין אם שלו או של כל מועצה ההספק הזוכה יתחייב למנוע גישה למערכות המחשוב )בין אם של  .11

 גורם אחר(, בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה. 

במקרה של תקלת אבטחת מידע מכל סוג, לרבות  למועצה הספק הזוכה נדרש לדווח באופן מידי  .12

דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה לו. במקרה של תקלת אבטחת מידע, על הספק 

 עול למניעת דליפת המידע וכל נזק העלול להיגרם כתוצאה מהתקלה.הזוכה לפ

תהא רשאית בכל עת, לבקר את המחשבים ו/או מערכות המידע של הספק הזוכה במטרה  המועצה  .13

ו/או לנציג  המועצה לוודא את עמידתו בתנאי המכרז. על הספק הזוכה להעמיד לרשותה ולעיונה של 

ו/או נציגה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של  המועצה שו ע"י מטעמה, את כל החומר והמידע שידר

 ו/או נציגה כאמור. המועצה 

למילוי  המועצה לא ישחרר את הספק הזוכה מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המועצה פיקוח מטעם  .14

 בהתאם לתנאי מכרז זה.  , ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע

כל מידע מכל סוג שהוא שהצטבר בידיו או נוצר,  למועצה בתום ההתקשרות, יחזיר הספק הזוכה  .15

 .המועצה אם הצטבר, במהלך מתן השירות נשוא מכרז זה, ככל וזה יידרש על ידי 

כל חומר שנמסר לו או נוצר אצלו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש למועצה הספק הזוכה יחזיר  .16

 לכך. 

 הנספחים למכרז זה מהווים חלק בלתי נפרד מן המכרז.  .17

 טבלת ריכוז תאריכים: 

 תאריך פעילות

 21/01/2017 מועד פרסום המכרז 

 2/10/2017 כנס ספקים

 01/10/2017 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 16/10/2017 מועד אחרון להגשת הצעות

 25/12/2017 תוקף ערבות מכרז
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 הגדרות .2

 מחלקת חינוך במועצה 

 -מלווה בהסעה

                                                                                  מועצה המקומית הר אדרב הסעותההמנחה בתחום  -

אדם הנותן שירותים מטעם המציע בהתאם לקבוע -

 במסמכי מכרז זה.

 מועצה מקומית הר אדר - המועצה המזמין/

 שימונה על ידו. המועצה או עובד  מחלקת החינוךמנהל  - המועצה נציג 

 מסמך זה על כל נספחיו. - מפרט/בקשה להצעות

כל גוף אשר רכש את טפסי המכרז והגיש הצעה נשוא מכרז  - מציע

 זה.

חתמה עמו על  המועצה מציע אשר הצעתו זכתה במכרז ו - ספק 

 הסכם לביצוע השירותים נשוא מכרז זה. 

כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' בפקודת הראיות )נוסח חדש(  - תצהיר בכתב

 1171-התשל"א

 

 מנהלה .3

 .המועצה ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  .3.1.1

המציע יצרף למכרז את הנתונים הבאים: שמו, כתובתו, שם התאגיד, שם איש הקשר  .3.1.2

בתאגיד, מספר הטלפון, מספר הפקס וכתובת הדואר האלקטרוני לצורך ההתקשרות עם איש 

 הקשר. מסירת כל האמור לידי הנציג הינה באחריותו הבלעדית של המציע.

 

 לפניות המועצה נציג  .3.2

בקשר עם ניתן להפנות שאלות  מר ירון ארנון גזבר המועצה. הואלמכרז זה  המועצה  נציג .3.2.1

כל הפניות בגין המכרז ייעשו בהתאם   adar.muni.il-yaron@har ובתו המכרז בדוא"ל שכת

 להלן. 3.3 לסעיף 

 

 נוהל העברת שאלות ובירורים .3.3

 נוהל העברת שאלות משתתפים יהא כדלקמן:

הפניה תכלול את פרוט השאלה ופרטי השואל, כאשר לכל שאלה יצורף מספר הסעיף  .3.3.1

שאלה שלא תכלול פרטים הרלוונטי ומספר הפרק במסמכי המכרז אליו היא מתייחסת. 

 .אלה לא תיענה

ראשון לעיל עד ליום  3.2.1שאלות המשתתפים תוגשנה בדוא"ל בלבד לכתובת שבסעיף  .3.3.2

 .12:00בשעה  1/10/2017

 .המועצה ההבהרות ככל שיהיו, תתפרסמנה באתר האינטרנט של  .3.3.3

 היה ותתפרסמנה הודעות כאמור, הן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .3.3.4

רשאית לפרסם שינויים והבהרות במסמכי המכרז, כאמור, עד המועד האחרון  המועצה  .3.3.5

כאמור לעיל. יודגש כי באחריות המשתתפים  המועצה להגשת ההצעות באתר האינטרנט של 

  לברר ולהתעדכן בשינויים אלו.

mailto:yaron@har-adar.muni.il
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 אינה מתחייבת להשיב לכל שאלות המשתתפים במכרז. המועצה  .3.3.6

 כנס ספקים .3.4

 15:00בשעה    2/10/2017שני תשובות לשאלות יתקיים ביום כנס ספקים למתן הבהרות ו .3.4.1

 בניין המועצה.חדר הישיבות שבב

בכנס יידרשו המשתתפים למסור, בכתב, את שם איש הקשר שלהם לעניין מכרז זה, את  .3.4.2

 מייל למשלוח הודעות. -מספרי הטלפון הקווי והסלולארי וכתובת אי

 לאיש הקשר כמוה כהודעה לגוף המציע/משתתף. המועצה מסירת הודעות מ

 .ההשתתפות בכנס הספקים היא חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז .3.4.3

 הגשת ההצעות: .3.5

 האריזה תכלול שלוש .3/17ההצעות תוכנסנה למעטפה סגורה אחת, עליה ירשם מכרז מספר  .3.5.1

ים מעטפות סגורות. למעטפה סגורה אחת יוכנס העותק המקורי של ההצעה ושל כל המסמכ

 הנדרשים במסמכי המכרז ונספחיו וכן צילום נוסף של כל המסמכים שצורפו במעטפה. 

למעטפה הסגורה השנייה, יוכנסו מסמכי הצעת המחיר חתומים כנדרש ובאופן מחייב. על 

 "הצעת המחיר".  –המכרז" ועל המעטפה השנייה "מסמכי  –המעטפה הראשונה יירשם 

 "כתב ערבות". –למעטפה השלישית יוכנס כתב הערבות מקור. על המעטפה יירשם 

שלוש המעטפות הסגורות, יוכנסו למעטפה נוספת ועל המציע לוודא כי מעטפה זו סגורה  .3.5.2

המציע או היטב כך שהמעטפות לא תתפזרנה בתיבת המכרזים. מובהר כי אין לרשום את שם 

 כל פרט מזהה אחר על גבי המעטפות כולן מלבד רישום מספר המכרז על המעטפה הראשית.

 ההצעה תכיל מקור ועותק נוסף מכלל מסמכי ההצעה. .3.5.3

: המציע יחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז, נספחיו וכן על עמודי מסמכי חתימות .3.5.4

המועצה המקומית ההצעות יוכנסו  באופן פיזי אל תיבת המכרזים של  ויוצאו. ככל ההבהרות

 .12:00בשעה  16/10/2017שני עד ליום  הר אדר

 רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, כפי שיימצא לנכון.  המועצה  .3.5.5

בצהריים. בתאריך  12:00על ההצעה להימצא בתוך "תיבת המכרזים" לא יאוחר מהשעה  .3.5.6

לאחר המועד האחרון  למועצה הצעה שתובא ק, תינעל תיבת המכרזים. ובשעה זו בדיו

 להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותפסל על הסף.

הצעה שתוגש בפקס, בדוא"ל, בדואר ישראל, ע"י הובלה מסחרית או בכל דרך אחרת שאינה  .3.5.7

עד למועד והשעה המפורטים  המועצה הכנסה פיזית של ההצעה לתוך תיבת המכרזים של 

תיפסל על הסף. עצם משלוח ההצעה אינו מהווה מסירה כשלעצמה, אלא  –מכי ההליך במס

 אם ההצעה הוכנסה לתיבת המכרזים כמפורט לעיל.

 

 יודגש כי הצעה שתוגש באיחור או שתוגש בלתי חתומה כנדרש לא תשתתף במכרז ותיפסל     

 לפי כל דין. 

 

 תוקף ההצעה .3.6

יום מהמועד האחרון להגשת  10בתוקפה למשך הצעת מציעים שלא נבחרו כספקים תעמוד  .3.6.1

 ההצעות במכרז.

המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו או לשנותה בתקופה הנ"ל. הצעת הזוכה תעמוד בתוקפה  .3.6.2

 על חוזה ההתקשרות עמו. המועצה עד לחתימת 
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 התחייבויות ואישורים שיידרשו מהספק הזוכה בגין הזכייה .3.7

 הסכם התקשרות .3.7.1

להתקשר עמה, יחתום בחתימה מלאה על  המועצה ספק שהצעתו נתקבלה ואשר יוזמן על ידי  .3.7.1.1

ימים מיום  7ההסכם ייחתם על ידי הספק הזוכה בתוך  .ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה

על זכייתו. לא העביר הספק הזוכה, במועדים שנקבעו לכך, את ההסכם  המועצה שהודיעה לו 

דו כנדרש ו/או את ערבות הביצוע ו/או את אישור קיום ביטוחים חתום כשהוא חתום על י למועצה 

רשאית )אך לא חייבת( לבטל את זכייתו, לחלט את הערבות  המועצה על ידי המבטח, תהא 

וכן למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שייקבע על ידה, והמציע יפצה הבנקאית שמסר 

 כך. על כל הפסד שנגרם לה בגין המועצה את 

כדי לתן תוקף להתקשרות ביניהם  ,שהצעתו נתקבלה למציעהמועצה מובהר בזאת כי אין בהודעת  .3.7.1.2

וכי ההתקשרות תיכנס לתוקף רק לאחר מילוי כל ההתחייבויות החלות על הספק הזוכה לרבות 

צירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך ההתקשרות ולאחר חתימה על הסכם 

 דים.ההתקשרות על ידי הצד

 ערבות ביצוע:  .3.7.2

בכתב ערבות ביצוע  למועצה הספק הזוכה יידרש להחליף את כתב ערבות המכרז אשר המציא  .3.7.2.1

 ₪.  100,000בלתי מותנית בהתאם לנוסח המקובל בבנקים. סכום ערבות הביצוע יהא בסך של 

ובתוקף למשך תקופת החוזה ועוד שלושה חודשים לאחר תום  המועצה הערבות תהא לטובת  .3.7.2.2

תקופת ההתקשרות, להבטחת קיום כל התחייבויות הספק הזוכה לפי המכרז. ערבות זו תוארך 

, ותהיה תקפה בכל המועצה בכל פעם שיוארך ההסכם למשך תקופת ההתקשרות, לפי דרישת 

 תוקף ההארכה. הארכה לתקופה של שלושה חודשים מתום

תהיה רשאית לחלט את הערבות לצורך גביית פיצויים המגיעים לה עקב הפרות,  המועצה דגש כי יו .3.7.2.3

 למועצה לצורך כל תשלום אחר המגיע  לרבות עקב הפרות בלוחות הזמנים על ידי הספק הזוכה או

 מהספק הזוכה.

 ביטוח .3.7.3

 הגדרות תכולת הביטוח ותנאיו הינן כמפורט בהסכם ההתקשרות.

ש לרכוש את כל הביטוחים המפורטים במכרז ובהסכם ההתקשרות שלהלן  הספק הזוכה יידר

כתנאי מוקדם לחתימתו על הסכם ההתקשרות, מכתב מחברת הביטוח שלו,  למועצה ולהמציא 

 המאשר שפוליסות הביטוח שבידו, מכסות את כל דרישות הביטוח כמפורט בהסכם ההתקשרות.

כל פוליסה רלוונטית בכל עת והספק הזוכה רשאית לדרוש ולקבל העתק מאושר של  המועצה 

 את הפוליסות בתוך שלושה ימי עבודה מיום הדרישה.  המועצה יעביר לנציג 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים .3.7.4

הצהרה עדכנית בנוסח המופיע בנספח ג' בעת החתימה על הסכם למועצה הספק הזוכה, ימציא 

 ההתקשרות.

טופס פרטי ספק מפורט בהתאם  למועצה הספק הזוכה יידרש להעביר  - טופס פרטי ספק .3.7.5

 .המועצה לדרישות 

את כל המסמכים הנדרשים בפניה זו ולעמוד בכל דרישות  המועצה על הספק יהיה להעביר לידי  .3.7.6

 הפניה טרם החתימה על הסכם ההתקשרות עמו.
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 המועצה זכויות  .3.1

כספק. כל הכרעה בנושא זה נתונה לשיקול  אינה מחויבת להתקשר עם מי מהמציעים המועצה  .3.1.1

 המועצה.דעתה  הבלעדי של 

רשאית לחתום על הסכם חלקי, בין היתר על מנת לבחון את יכולתו של הספק הזוכה לבצע  המועצה  .3.1.2

 את העבודה.

שומרת לעצמה את הזכות להרחיב את השימוש בשירותי הספק הזוכה עבור מחלקות המועצה  .3.1.3

 .במועצה נוספות 

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  המועצה .3.1.4

 המועצה הבקשה להצעות ותנאיה או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 מונעת הערכת ההצעה כדבעי.

 רשאית במהלך הבדיקה וההערכה לפנות למציע כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר המועצה  .3.1.5

והתקנות  1112-אי בהירויות שעלולות להתעורר וזאת בכפוף לקבוע בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 שהותקנו לפיו.

רשאית ללא כל הודעה מוקדמת, לבטל את הבקשה לקבלת הצעות או לצאת בבקשה  המועצה  .3.1.6

 להצעות חדשות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בחלקו מותנית בתקציב המאושר לפי חוק התקציב למען הסר ספק, מסירת השירות בשלמותו או  .3.1.7

 לכל שנת תקציב רלוונטית.

עומדת הזכות בכל שלב של הליך מכרזי זה ובכפוף לשיקול דעתה ובהתאם לכל דין, לפסול  למועצה  .3.1.1

 על הסף מציע או זוכה, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שיקרי או מטעה.

דינן כדין הנחיית המזמין בלבד המועצה ו על ידי נציגי כל הנחיה, הדרכה והוראה שניתנו או יינתנ  .3.1.1

ולא יהיה בהן כדי ליצור כל יחסי עובד/מעביד עם הספק הזוכה או עם עובדיו או עם שולחיו או מי 

לא תפטור את הספק הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו  ,מטעמו. כמו כן, כל הנחיה או הוראה כאמור

 .עקבותיוב לפי מכרז זה ולפי ההסכם שייחתם

עומדת הזכות לסרב לקבל שירות מנותן שירות מסוים מטעם הספק הזוכה. )"ספק  למועצה  .3.1.10

 משנה"(.

לאחר שנחתם חוזה התקשרות עם הספק הזוכה, אם תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי או ככל  .3.1.11

שלא ייחתם הסכם מכל סיבה שהיא, וזכייתו של הזוכה או ההתקשרות עמו יבוטלו מכל סיבה 

רשאית לפנות למציע שדורג שני )אחרי המציע שזכה במכרז(, כאילו היה המועצה היה שהיא, ת

הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו. לא הסכים לכך הספק שדורג שני )אחרי הספק 

רשאית לפנות למי שדורג המועצה הזוכה( או לא בוצעה התקשרות עמו מכל סיבה שהיא, תהיה 

ה, עד שייחתם הסכם חדש לביצוע השירות. למען הסר ספק, סמכות זו במקום הבא אחריו וכן הלא

תשתמש בה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי  המועצה הינה סמכות רשות ו המועצה של 

 נסיבות העניין.

 

 בעלות על מסמכי המכרז ועל ההצעה .3.1

ושל היועץ מטעמה המועצה הינו קניינה הרוחני של על כל סעיפיו והנספחים המצורפים לו, מפרט זה  .3.1.1

 , אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.

תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע האמור בה  למועצה מסמך ההצעה הינו רכושו של המציע.  .3.1.2

 לכל צורך הקשור בפעילותו.
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 כללי: .4

  מזמינה בזה הצעות מחירים"(, /המועצההמועצהלהלן: "המועצה המקומית הר אדר ) .4.1.1

 להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן

 במסמכי המכרז.

הנחיות והכל בהתאם ל 3ם הסעת ילדי מעונות מתחת לגיל שירותי ההסעה יכללו, לפי הצורך, ג .4.1.2

 המנהל ובכפוף להוראות כל דין.

 להלן: "כליריים, באוטובוסים ובמוניות בלבד )טובוסים זעירים ציבוההסעות תתבצענה באו .4.1.3

 הרכב"(.              

ו רכב ,ות כלשהן, ברכב מסחרי בלתי אחוד, טנדרים, בשום מקרה לא תבוצענה הסעמובהר בזה, כי  .4.1.4

 פרטי או אחר, שאינו מאושר על ידי משרד החינוך ומשרד התחבורה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

שיונות הרכב שימציא המציע לצורך עמידתנו יר יהיו ובהתאם לכך גם  כלי הרכב שישמשו להסעות .4.1.5

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

ין לכביש, כמצו גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים, דהיינו כלי הרכב יהיו כאלה שמועד עלייתם .4.1.6

 ואילך. 2007שיון הרכב, חל בשנת יבר

בהסעת  ,ואשר יתחיל 2007למען הסר ספק, רכב שמועד עלייתו לכביש חל במועד כלשהו בשנת  .4.1.7

, וניתן להסיע משרד החינוך תלמידים בתחילת שנת הלימודים תשע"ח, עומד בדרישות הבטיחות של

 בו תלמידים עד תום שנת הלימודים תשע"ח.

ת שאין צורך להפסיק פעילות רכב במוזכר לעיל,  בתום  שנ היא שלעיל, 5.2האמור בס"ק משמעות  .4.1.1

עולה במהלך השנה על תקופה של עשר שנים, אלא ניתן להשתמש בו עד תום  גם אם גילו , 2017

הסכם פי המפורט ב-מוסעים תלמידים, בהתאם לאוכלוסיית התלמידים המוסעת על המועד בו

 ההתקשרות המצורף למכרז זה.

)פקודת התעבורה נוסח כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה,  .4.1.1

מכלי רכב המשמשים להסעת התעבורה"(  ) להלן: "תקנות1161-ותקנות התעבורה, התשכ"אחדש 

מילוט, מזגן, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט,  נוסעים ולהסעת תלמידים לרבות ערכת

 .הסכם התקשרותל עזרה ראשונה כמפורט בנספח ז' המצ"ב  כיבוי אש ותרמיל ערכת

אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב מהנחיות מובהר בזה, כי  .4.1.10

 התחבורה. משרד

נכים של אגף  כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני להסעת .4.1.11

להסעה בטיחותית לילדים  חלקת התקינה במשרד התחבורה, כמתחייב מהוראות החוקהרכב, מ

 .1114 -ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד 

הנוסעים,  כלי רכב המשמשים להסעת תלמידים, יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל  .4.1.12

א' לתקנות 364 -א' ו13 במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים, על פי הצורך, כמתחייב מתקנות

 .1161-התעבורה, התשכ"א

מפורטת  כלי רכב המשמשים להסעת תלמידים יהיו מצוידים בתרמיל עזרה ראשונה, שתכולתו  .4.1.13

 .הסכם התקשרותבנספח ז' ל

 יבים בהתקנת מצלמת אבטחה.מות ישיבה ומעלה, מחומקו 20כלי רכב בעלי   .4.1.14

     תינתן  הרכב בכל רגע נתון וכןבכלי הרכב תותקן מערכת איכון המאפשרת לדעת את מיקום    .4.1.15
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 מועצה למערכת זו.נציג ההרשאה/גישה ל              

סכם על פי נוסח הז, ייחתם בין המועצה לבין הזוכה, הסכם התקשרות במכרעם קביעת הזוכה   .4.1.16

 .("סכם התקשרותלהלן: "הי נפרד הימנו )חלק בלתההתקשרות המצורף למכרז ומהווה 

 רזתנאי סף להשתתפות במכ .5

רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל התנאים הבאים במצטבר ואשר 

יודגש כי כלל סעיפי תנאי הסף על כלל הפרטים  צרפו להצעתם את כל האישורים המפורטים להלן:

והרכיבים הכלולים בהם, מהווים תנאי סף למכרז. עוד יובהר, כי אי עמידה באחד מתנאי הסף, תגרום 

 לפסילת ההצעה בהתאם להוראות כל דין. 

 שנים לפחות במתן שירותי הסעות לתלמידים ו או עובדי הוראה.  10המציע בעל ניסיון של  .5.1.1

 רשויות מקומיות. 2מציע כאמור, צריך שיהיה בלפחות ניסיון ה .5.1.2

לא כולל מע"מ לשנה, בכל אחת ₪  1,000,000 -המציע ביצע שירותי הסעות בהיקף כספי שלא פחת מ .5.1.3

מובהר כי על המציע להציג את כלל הלקוחות להם סיפק שירותים בשנים   2013  - 2017מהשנים 

יל, יכול ויהיה בכל עבודות ההסעה אותן ביצע המציע מובהר בזה, כי היקף הפעילות האמור לעאלו. 

 לכלל לקוחותיו. 

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל ואשר במועד הגשת ההצעות למכרז,  .5.1.4

 עמדו בכל התנאים המפורטים שלהלן ואשר צרפו אישורים המעידים על עמידתם בהוראות אלו: 

ודש שקדם למועד הגשת ההצעה( מטעם רשם החברות בו לא נסח חברה/שותפות עדכני )שהונפק בח .5.1.5

נדרש כי לא  –יצוינו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, בנוסף, לגבי חברה 

 יצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .5.1.6

 .1176 –מטעם מע"מ ותשלום חובות מסים( התשל"ו 

הסעת בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  רשומים, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעוהמציעים  .5.1.7

 תוקף.-שיון ברייש לצרף רלהבטחת תנאי זה,  . 1115-, התשמ"ההסעה מיוחדת והשכרת רכב סיור,

חייב  המקומית, ככל שהוא המועצהשיון עסק מטעם יתאגיד מוניות יכול לגשת למכרז לאחר הצגת ר .5.1.1

להשתמש  שיונות הסעה מטעם משרד התחבורה למוניות שהוא מתכווןיברישיון עסק, והצגת ר

 בשירותיהן במידה שיזכה במכרז.

 (לתקנות התעבורה, תאגיד מוניות יכול לגשת למכרז בהתאם 2) ב)(510על פי התיקון לתקנה   .5.1.1

 התנאים 5ימו ניות ללא הפעלת מונה, בתנאי שיקולתיקון, דהיינו, לבצע נסיעות מיוחדות במו

  המפורטים בתיקון לתקנה.

     שיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר יר למציעים .5.1.10

    יש הבטיחות של משרד החינוך. לבטחת תנאי זה,   תקנות משרד התחבורה והוראות ל פיע

     שיונות הרכב המיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשהירצילום לצרף   .5.1.11

 להסיע נוסעים בשכר.

סק ע ,ככל שיש חובת רישוי 1161 –רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  למציעים .5.1.12

 פי דין.-על

 מופעלים ורשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ,או שבאמצעות משרדם בבעלות המציעים .5.1.13

לצרף המציעים על להבטחת תנאי זה,   ההסעות לגבי המסלולים להם נתנה על ידם הצעת מחיר.
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, ואישור אחר על הרכב שיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי הרכב או בעלות אדםיצילום ר

 .ידי המציע-השימוש באותו רכב על

 מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני המציעים .5.1.14

לפרט את שמו המלא,  המציעים על   בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה.

הבטיחות בתעבורה,  וכן לצרף צילום  מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר כתב ההסמכה של קצין

 של קצין הבטיחות. רישיון

 למען הסר ספק, יש להעסיק קצין בטיחות בתעבורה כאמור לעיל גם במקרה של תחנת מוניות .5.1.15

במקרה כזה ניתן לשכור שירותים של קצין בטיחות בתעבורה במקום . מוניות 20 -המפעילה פחות מ

 להעסיקו.

 :המפורטות להלן לפחותדרישות ת ההסעה יעמדו בנהגים בחבר  .5.1.16

 הנהג בעל אזרחות ישראלית. .5.1.17

 הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג. .5.1.11

 לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה. .5.1.11

לנהג אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים  .5.1.20

 .2001 –התשס"א 

ילדים או יותר, ואשר קיבל את רישיון  1שנים, המונה  14נהג המסיע קבוצת ילדים שגילם עד  .5.1.21

הרישוי להסעת  חייב להחזיק בהיתר מאת רשות 01/01/1116לפני ה  11-ו 7, 6, 5הנהיגה לדרגות 

 קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.

 אישורים נוספים .6

 להוכחת עמידתו בתנאי הסף, על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים שלהלן:

אישור תקף מפקיד שומה, רו"ח או יועץ מס, כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו  .6.1.1.1

 לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 אישור תקף על היותו רשום כעוסק מורשה. .6.1.1.2

 אישור תקף על שיעור ניכוי מס הכנסה במקור. .6.1.1.3

אישור עו"ד או רו"ח המאשר את אופן ההתאגדות של המציע וכי המציע הנו תאגיד רשום ופעיל.  .6.1.1.4

וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי כמו כן, יצורף אישור כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות 

ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין בקשר עם חתימת המציע על מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו 

למכרז וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי החתימה מטעם המציע, מחייבות את 

ולחתום בשמו על כל  המציע לכל דבר ועניין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע

 מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה ולהוצאתו אל הפועל.

 תדפיס נתונים עדכני של המציע בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המציע. .6.1.1.5

 אישור עו"ד/ רו"ח של המציע בדבר זהות בעלי הזיקה אצל המציע בנוסח המצ"ב. .6.1.1.6

 בנוסח המצ"ב. הצהרה על אי תיאום הצעות במכרז .6.1.1.7

 הצהרת המציע בדבר אי העסקת עובדים זרים. .6.1.1.1

 הצהרת בעל השליטה במציע בנוסח המצ"ב. .6.1.1.1

 מסמכי הבהרות ככל והוצאו. .6.1.1.10

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. .6.1.1.11
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 ערבות מכרז .7

להבטחת קיום תנאי המכרז וההצעה, יגיש המציע ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, לפקודת 

כולל מע"מ, בנוסח המקובל בבנקים. תוקף הערבות יהיה עד ₪  50,000, בגובה המקומית הר אדר המועצה

 .25/12/2017לתאריך 

מובהר בזאת, כי הערבות המוגשת חייבת להיות ערבות מקור!  צילום או העתק של הערבות לא יתקבלו 

  והגשת צילום או העתק ערבות יגרמו לפסילת ההצעה על הסף! 

 מועצההימים נוספים.  60ל דחייה בבחירת הספק הזוכה, יוארך תוקף הערבות לתקופה של בכל מקרה ש

תהיה רשאית לחלט את הערבות, בנסיבות בהן המציע שנקבע כזוכה במכרז לא יחתום על הסכם 

ימים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות או לא יגיש את  7ההתקשרות או לא ימציא ערבות ביצוע בתוך 

  כל המסמכים הנדרשים כאמור במסמכי המכרז.

 14לכל המציעים אשר לא זכו במכרז וזאת בתוך לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, תוחזר הערבות  

 ימים מיום החתימה על ההסכם עם הזוכה במכרז.

 

 הגשת ההצעה .8

בתיבת  3/17את ההצעה למכרז, יש להפקיד במסירה אישית ובמעטפה סגורה נושאת ציון מכרז מספר 

 .שבמועצה המקומית הר אדרהמכרזים 

 .12:00בשעה   16/10/2017שני ניתן להגיש את ההצעה עד ליום 

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והצעה אשר לא תוגש בהתאם 

ורה  עליה ירשם "מכרז פומבי להוראת סעיף זה, תפסל על הסף. המציע יגיש את הצעתו בתוך מעטפה סג

 מעטפות סגורות כמפורט להלן: 3אשר בתוכה  " 3/17פר מס

כל מסמכי המכרז ונספחיו, מסמכי המכרז" תכיל את  3/17ירשם "מכרז  עליה –מעטפה ראשונה 

עותקים זהים כאשר עותק אחד הינו המקור ויסומן  2-מהודקים, אשר יוכנסו חתומים בידי המציע ב

את "מקור" ועותק שני הינו העתק של העותק המקורי ויסומן "העתק". יודגש, כי אין להכניס למעטפה זו 

 המשתתף.הצעת המחיר של 

הצעת המחיר" תכלול את טופס הצעת המחיר של המשתתף   3/17עליה ירשם "מכרז מספר  –מעטפה שניה 

 למסמכי המכרז, כשהיא חתומה ומלאה כדבעי. ' נספח בבמכרז המסומנת כ

ערבות להצעה" תכלול את כתב הערבות להצעה של המשתתף  – 3/17עליה ירשם "מכרז  –מעטפה שלישית 

 במכרז.

על המציע לחתום על כל עמודי המכרז באמצעות מורשי החתימה מטעמו, וחתימתו מהווה אישור כי קרא 

כמו כן, על המציע לדאוג לאימות חתימות על ידי עו"ד ו/או רו"ח במקומות והבין את האמור בהם. 

רז הנדרשים. הישיבה אשר במסגרתה ייפתחו ההצעות תהא פתוחה למשתתפים אשר הגישו הצעה למכ

 מובהר כי על מנת להשתתף בישיבת פתיחת המעטפות, על המציע יהא להוכיח כי הגיש הצעה.בלבד. 

 

 

 הודעה על תוצאות המכרז .9

לכל המציעים במכרז, תימסר הודעה בכתב בדבר תוצאות המכרז. מציע שהצעתו לא זכתה, יקבל הודעה 

 בכתב ובדואר רשום.
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להחליף את ערבות המכרז בכתב ערבות ביצוע וזאת בתוך מציע שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה, מתחייב 

 ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו. 7

אישור קיום ביטוחים על פי הנוסח המופיע במסמכי  למועצהכמו כן, מתחייב המציע הזוכה, להמציא 

ימים ממועד קבלת ההודעה על  7המכרז כאשר הוא חתום על ידי חברת הביטוח מטעמו וזאת בתוך 

 שעות טרם תחילת העבודות. 72כייתו במכרז ולא יאוחר מ ז

 בחינת ההצעות למכרז .10

או מי שמונה על ידה, רשאים לדרוש על פי שיקול דעתם הבלעדי מכל אחד  המועצהוועדת המכרזים של 

מן המציעים מסמכים נוספים או הבהרות נוספות כדי להשלים מידע חסר, או המלצות ואישורים 

 גשו במסגרת הגשת ההצעה.נוספים אשר לא הו

כמו כן, רשאית וועדת המכרזים או כל מי שמונה על ידה לדרוש ממציע הבהרות, אישורים והמלצות 

בדבר ניסיונו של המציע במתן שירותים דומים נשוא מכרז זה אשר סופקו על ידו בגופים שונים וכן 

הקבועות במכרז ובהסכם לבחון באופן קפדני את יכולתו של המציע לעמוד בכל ההתחייבויות 

 ההתקשרות.

וועדת המכרזים או מי שמונה מטעמה, יבחנו באופן קפדני את הצעות המחיר ובכלל זה, רשאית הוועדה 

או מי שמונה מטעמה, לזמן את המציעים שהשתתפו במכרז לישיבת שימוע בפני הוועדה על מנת לבחון 

מי שמונה מטעמה לבחון או של  המועצה את הצעות המציעים והכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של

 את ההצעות.

 תנאים נוספים לפסילת הצעה .11

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תהא וועדת המכרזים של המועצה, רשאית  לפסול או לבטל זכייה של        

 מציע במכרז בהתקיים התנאים הבאים:

נתן או הציע שוחד, מענק או                   כשיש בידי המועצה הוכחות לעניות דעתה, כי המציע או אדם מטעמו, .11.1.1

 מתנה או טובת הנאה כלשהי הקשורה עם הגשת ההצעה במכרז.

 התברר למועצה כי הצהרה כלשהי שניתנה על ידי מציע אינה נכונה או שהמציע לא גילה למועצה          .11.1.2

 אותו כזוכה במכרז.עובדה מהותית אשר השפיעה על וועדת המכרזים בעת קבלת החלטתה לקבוע    .11.1.3

 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה      5המציע הועסק על ידי המועצה בעבודות דומות ב   .11.1.4

ון ו או אי עמידת המציע והמועצה סיימה את ההתקשרות עם המציע מפאת חוסר שביעות רצ   .11.1.5

ובאיכות המכרז וההסכם ו או אי אספקת השירותים הנדרשים על ידי המציע במועד בתנאי 

הנדרשים, ו או המועצה הוציאה למציע מכתב סילוק יד מכל סיבה שהיא ו או המציע ביקש לסיים 

 את ההתקשרות עם המועצה מכל סיבה שהיא.

 אופן בדיקת ההצעות המוגשות למכרז .12

על המציע להביא בחשבון בהצעתו, את כל הוצאותיו הכרוכות בביצוע השירותים במכרז ובהסכם  .12.1

 , הוצאות בגין ביטוח, אליים, הוצאות דלקרבות: שכר העובדים, תשלום תנאים סוציההתקשרות ל

או מי שימונה מטעמה, ייבחנו את הצעת המחיר באופן קפדני וככל  המועצהמובהר בזאת, כי  .12.2

 המועצהויימצא כי העלות שנרשמה על ידי המציע תומחרה או חושבה באופן בלתי סביר, 

 בבדיקתה, תביא בחשבון את העלות הסבירה להצעה.
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הערכה  למועצהכדי לתקן את הצעת המציע, אלא להעניק  המועצהעוד יובהר, כי אין בבדיקת  .12.3

סבירה, האם הצעת המציע מותירה בידיו רווח, או שמא הצעת המציע אינה מותירה בידיו רווח 

 יוצ"ב.או שהצעת המציע הנה הצעה גרעונית, תכסיסנית וכ ,כלל

לדרוש מהמציע השלמות נוספות בכתב, הרלוונטיות  המועצהבמסגרת הבדיקה כאמור, רשאית  .12.4

לבדיקת ההצעה. יובהר, כי דרישת ההשלמות מן המציע, תיחשב כמתן זכות שימוע למציע. מבלי 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לזמן את המציע  המועצהלגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית 

 י וועדת המכרזים, אשר בה יידרש המציע להשיב לשאלות הבהרה ככל שיידרש. לשימוע בפנ

מציע אשר נדרש להגיש מסמכי הסבר והבהרות בקשר עם הצעתו ו או זומן לשימוע בפני וועדת  .12.5

או שלא הופיע בפני  המועצההמכרזים, ואשר לא הגיש את המסמכים במועד שנקבע לו על ידי 

 ייחשב כאילו הסיר את הצעתו והצעתו תיפסל על הסף. וועדת המכרזים לשימוע כאמור,

 תקופת ניסיון .13

החודשים הראשונים להסכם, תחשב כתקופת ניסיון, במהלכה תיבדק  12תקופת ההסכם הראשונה, קרי 

תהא רשאית במשך  המועצה. מובהר כי המועצהיכולת הזוכה לעמוד בכל תנאי החוזה ולשביעות רצון 

ימים מראש ולספק הזוכה, לא תהיינה  30תקופה זו לבטל את ההתקשרות עם הספק הזוכה בהודעה של 

 .המועצהכל טענות כלפי 

 ההצעה .14

על  חובה על המשתתף במכרז ליתן הצעות מחיר לכל סוגי הרכבים בכל מסלול הסעות לגביו מוגשת .14.1

 ידו הצעת מחירים. 

 ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן שירותי ההסעה, כלהמחיר בהצעה יכלול את   .14.2

 והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.

 בהצעה יפורטו מספר כלי הרכב, סוגם, והמחיר המבוקש לכל כיוון.  .14.3

 על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. .14.4

כל  ידי המשתתף בהצעתו יהיו נכונים בעבור מתן שירותי הסעות במשך המחירים שיצוינו על .14.5

 סעות.התקופת ההתקשרות, בהתאם לכל אחד מהמסלולים המפורטים במפרט ה

מתחייב המסיע אוגוסט( תלמידי החינוך המיוחד, -ודשי לימודים נוספים )יוליבמקרה של ח .14.6

 ם.משיך לבצע את ההסעות באותם תנאים שנקבעו במכרז ובהסכלה

משיך לה במקרה של הארכת שנת הלימודים לתלמידי החינוך הרגיל בחודש יולי, מתחייב המסיע .14.7

 לבצע את ההסעות באותם תנאים כאמור.

 ינו על ידי המשתתף, בהצעתו, יהיו אך ורק בעבור מתןש כי המחירים שיצולמען הסר כל ספק, מודג .14.1

 תי ליווי תלמידי חינוך המיוחד.שירותי הסעות ולא בעבור כל מתן שירות אחר, לרבות שירו

המסלולים המפורטים בנספח  אינה מתחייבת לבצע את כל ההסעות בכל המועצהמובהר בזאת, כי  .14.1

 .של המועצה במשך כל תקופת ההתקשרות א', וכי ההחלטה בעניין מסורה לשיקול דעתה הבלעדי

 הפעלת קבלן משנה .15

 בלבד.הפעלת קבלן משנה, תיעשה בהתאם להוראות הסכם זה  .15.1

 בתנאי שיעמוד בכל התנאים הנדרשיםו ניתן למסור עבודה לקבלן משנהבהתאם להוראות ההסכם,  .15.2

 שנקבעו במכרז, בהסכם ההתקשרות ובהתאם להוראות כל דין בעניין.
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 , מראש ובכתב. המועצהשניתנה לכך הסכמת לא תתאפשר הפעלת קבלן משנה בלי  .15.3

 אך אינה חובה.  המועצההנה זכות של  שנה, לאישור הפעלת קבלן מאפשרות הלמען הסר ספק,  .15.4

ת כמות כלי הרכב מכפי שמאפשר בהיקף רחב יותרמציע מגיש הצעה כי אם  מובהר בזאת,  .15.5

 יהיה עליו להעסיק קבלני משנה, ביצוע העבודות ולשם  הנמצאים בבעלותו במועד הגשת המכרז, 

 להצהיר על כוונתו זו מראש, ולציין זאת מפורשות בהצעתו. על המציע 

  ה במספר מסלולים או במספר מסלולים מינימלי ובהגשת ההצעהיההצעה לא תהיה מותנית בזכי  .15.6

מצהיר המשתתף ומתחייב כי יבצע בהתאם להוראות המכרז על נספחיו, כל מסלול לגביו יוחלט כי 

 הצעתו הינה ההצעה הזוכה.

 טכנולוגיות ברכבי הסעה התקנת מערכות .16

 יהיו חייבים לכלול מערכת טכנולוגית ,הזוכה המיועדים להסעת תלמידים הספקכלי הרכב של  .16.1

 . 6400המתריעה על שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 

 ו' 364הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול, בהתאם לתקנה  הספקכלי הרכב של   .16.2

 ,אשר ניתן לרכישה במכון 5105התעבורה, מערכת טכנולוגית העומדת בתקן ישראלי לתקנות 

 התקנים הישראלי.

 למען הסר ספק, מערכת זו הינה מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על .16.3

 המצאות כלי רכב או הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב.

 מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך זוכה, להטמיע בארגונורשאית לדרוש מהספק ה המועצה .16.4

 (.1301)תו תקן ישראלי תחבורה ותעבורה יבשתיות 

רשאית לדרוש מהספק הזוכה, להתקין בכלי הרכב המופעלים על ידו במסגרת הסכם  המועצה .16.5

מערכת לניטור התנהגות הנהג בעת  –"הקופסה הירוקה"   מערכת טכנולוגית מסוגההתקשרות 

לרכב בעל פחות גם  אבטחה מצלמות שלו בכלי הרכב  לדרוש כי הספק הזוכה יתקין הנהיגה, ו/או 

הספק מתחייב כי ככל ויפעיל ספק משנה מטעמו, ספק המשנה יצטייד  מקומות ישיבה. 20 -מ

 בממשק זהה כאמור לעיל.

ק ניהול, אשר יאפשר התממשקות למערכות ניהול הספק הזוכה, מתחייב לרכוש או להצטייד בממש .16.6

למועצה להתחבר ההסעות של המועצה. ככל והספק לא יצטייד במערכת כאמור, יאפשר הספק 

למערכות הקיימות אצלו וזאת לצורך מעקב, צפייה, מעקב והפקת דוחות משותפים למועצה 

 ולספק.

יד של כל נהג הסעות, בין אם הוא נהג הספק מתחייב לאפשר חיבור יישומון )אפליקציה( בטלפון הני .16.7

 המועסק על ידו ובין אם על ידי ספק משנה. 

הספק מתחייב כי כל נהג שיועסק על ידו כאמור לעיל, יעדכן את האפליקציה באופן שוטף בהתאם  .16.1

 להנחיות המועצה.

מתחייב לעדכן את תכנת הניהול באופן שוטף ומלא, בשיבוץ הנהגים והמסלולים כך שתכנת  הספק .16.1

תהא מעודכנת "בזמן אמת" בכל המידע הדרוש למועצה לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז  הניהול

 .המועצה לו שתורה וככל מיטבי באופן זה
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 אישורים שעל המציע להגיש במסגרת ההצעה

 3/2017מכרז מספר  –טופס הגשת הצעה 

 

 לכבוד המועצה המקומית הר אדר

אנו חברת _______________________________מגישים בזאת את הצעתנו למכרז שבנדון.  .1

 יום מהמועד האחרון הנקוב למסירת ההצעות. 10הצעתנו תקפה למשך 

 פרטי המציע: .2

 שם המציע __________________________ .2.1

 התאגיד_________________________סוג  .2.2

 ת.ז. או מס' ח.פ.______________________ .2.3

 תאריך רישום_____________________ .2.4

 כתובת:_____________________________________________________ .2.5

 טלפון:__________________ .2.6

 טלפון נייד:___________________ .2.7

 מס' פקס:___________________ .2.1

 דואר אלקטרוני:_____________________________________כתובת  .2.1

 _____________________________ציע___המ פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם  .2.10

___________________________________________________________________ 

 

 

מסמכי המכרז וחוזה אנו הח"מ בשם חברת _______________________מצהירים בזאת כי כל 

 ההתקשרות נקראו על ידנו וכל האמור בהם מקובל עלינו ואנו מסכימים למכלול התנאים, ההתניות

 וההוראות המובאים במסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות ואנו מתחייבים לפעול על פיהם.

 

 חותמת התאגיד:_______________    תאריך:______________

 

 

 מורשים לחתום בשם המציע:______________________חתימה מלאה ומחייבת של ה
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 הצהרה על שמירת סודיות

 

 –אני _________________ת"ז ____________ עובד בחברה/גוף/עסק _____________ )להלן 

וכלפי  המועצה המקומית הר אדר"הספק"( או מועסק על ידה, או פועל מטעמה מצהיר ומתחייב בזה, כלפי 

 הספק:

לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה או על ידה ובין לאחר מכן,  .1

או של  המועצה המקומית הר אדרלשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים, או אחרים של 

 המועצהאו לחברה בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות עם  למועצההספק ושום מידע הנוגע 

 -)להלן  הסעות תלמידים במועצה המקומית הר אדרלביצוע פרויקט ______מספר במכרז פומבי 

"ההסכם"(, בפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין, ברכושן, עסקיהן, ענייניהן, 

לקוחותיהן, ספקיהן והאנשים או הגופים הקשורים בעירייה או בחברה או הבאים עמהן במגע, 

עיל, נושאי תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ל

התקשרות עם לקוחות וספקים, מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות והאינפורמציה האמורים 

ובין שהגיעו  למועצההגיעו אלי כתוצאה מהעסקתי בעירייה או בחברה או בביצוע שירותים 

 לידיעתי בכל אופן אחר שהוא;

לעיל שלא למטרות ביצוע של השירותים נשוא ההסכם שנמסר  לא לעשות כל שימוש במידע כאמור .2

 או הספק, כולל בצוע שכפולים, העתקים וכו', שלא למטרות אלה; המועצהלבצוע על ידי 

על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז  המועצהידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי  .3

– 1177; 

, עלולה להסב המועצהלעיל, למאן דהו, ללא אישור בכתב מ 2או  1סעיף ידוע לי שהעברת מידע כאמור ב .4

 נזקים משמעותיים ביותר; למועצה

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע שהוא  .5

 בבחינת נחלת הציבור.

 

     

 תאריך  חתימת העובד  שם הספק/ספק

     

   חתימת מורשה חתימה  חתימהשם מורשה 
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 תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום ותשלומים סוציאליים

אני הח"מ _____________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________ 

 שמספרה ________________)להלן: המציע( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: 

 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:   .1

 

המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  )א(

 שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  )ב(

ה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת ההרשעה האחרונ –עובדים זרים 

 ההצהרה. 

 

  –לעניין סעיף זה 

גם בעל השליטה בו או חבר  –מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה" 

 בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו. 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –"חוק עובדים זרים" 

 .1111 -התשנ"א

 .1161 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

 

 המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. )א(

ציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת המ )ב(

 ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  )ג(

 במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

  –לעניין סעיף זה 

 . 1111 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה" 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק. (1)

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 בעל השליטה בו; )א( 

מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב חבר בני אדם שהרכב בעלי   )ב(

כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו 

 של המציע;

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; )ג( 
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ליטה מהותית חבר בני אדם אחר, שנשלט ש –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 בידי מי ששולט במציע;

 

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון  –"הורשע" 

  (.31.10.02התשס"ג )

 

 . 1117 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

 

אמצעי שליטה בחבר בני החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של  –"שליטה מהותית" 

 אדם.

 

יהיה רשאי, לפי  המועצה, ושהפרה יסודיתידוע לי כי הפרת ההתחייבות בדבר אי העסקת עובדים זרים הינה 

שיקול דעתו, לבטל את החוזה או לחלט את הערבות שברשותו, או שניהם יחד, וזאת מבלי לגרוע מזכויות 

 .1170-ת בשל הפרת חוזה(, תשל"אעל פי כל דין, לרבות חוק החוזים )תרופו המועצה

 

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן 

 הצהרתי אמת. 

 

 

 

 

__________           ______________ 

 שם המצהיר+ חתימה                              תאריך                                            

 

 

 

 אישור עו"ד

 

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

_________________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על 

וכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ידי ת.ז. _____________ /המ

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
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 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. 

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. 

יות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר המחירים או הכמו

 או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

המחירים או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או 

 ות במכרז זה. תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצע

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה 

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.

א לחוק 47י סעיף אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפ

 . 1111-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה 

בפני במשרד אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן 

י שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אישי, ואחר

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

 

_____________     ______________________     _____________ 

 

 חתימת עורך הדין    חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך         
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 הצהרה בדבר הצעת המחיר 

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

, כוללת עלויות _______  של המועצה המקומית הר אדראני מתחייב כי הצעת המחיר אותה הצעתי למכרז

 נוספות מעבר לעלויות הדרושות להשלמת השירות, לרבות עלות רווח. 

 

 במסגרת העלויות המגולמות בתמורה אשר הגשתי בהצעה למכרז, אני מתחייב כי עלות זו כוללת:

 

 את כל העלויות הדרושות עבור תשלומים הנדרשים לפי החוק, המכרז וחוזה ההתקשרות. .1

 ת רווח כלכלי.עלויות נוספות הכוללו .2

 עלות שכר מינימלית כדרוש על פי החוק או מעבר לה, עבור עובדיי.  .3

  

 ולהצהרתי זו  באתי על החתום

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד     תאריך    

 המצהיר

 

 אישור עו"ד  

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה 

בפני במשרד אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן 

י שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אישי, ואחר

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

 

_____________     ______________________     _____________ 

 

 חתימת עורך הדין    חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך         
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 התחייבות לעניין אי העסקת עובדים זרים

 

 

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ )להלן: "המציע"(, נושא ת.ז. 

המועצה  של __________________ מצהיר בזאת, כי לצורך ביצוע העבודות במסגרת מכרז 

עובדים זרים, בין במישירין ובין בעקיפין, וכן ידועים לי הצעדים , לא יועסקו על ידי המקומצית הר אדר

 שינקטו נגדי במידה ואפר התחייבות זו.

 

 

 ולהצהרתי זו  באתי על החתום

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד     תאריך    

 המצהיר
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 המועצהו/או לחבר במועצת  המועצההצהרה בדבר העדר קירבה לעובד 

 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא

 -הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1

 א' )א(  לתקנון המועצות המקומיות קובע כדלקמן: 51סעיף  1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק בו העולה על עשרה  1.2

אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

ר )א( של ההודעה בדב12בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. כלל  –המועצה; לענין זה "קרוב" 

 כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע: 

חבר  -המקומית; לעניין זה, "חבר עירייה"  המועצהלא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  המועצה"חבר 

עירייה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" 

 ()ב((."1)5-ו ()ב(1)1בסעיף 

 )א( לתקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(  הקובע כי: 63סעיף  1.3

זוגו, סוכנו או שותפו, כל -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין לא בעצמו ולא על ידי בן .2

חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת 

שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או 

בהסכם הכללי של עובדי המועצה. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי למציע, לבעלי המניות 

 -במציע ולעובד בתפקיד ניהולי במציע:

 אין קרבה לחבר מועצה.  2.1

 .אין שותפות עם חבר מועצה  2.2

 אין בן זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.  2.3

חבר מועצה או קרובו, סוכנו או שותפו, אינם מחזיקים במניות המציע ואינם שותפים בעשרה אחוזים  .3

 בהונו או ברווחיו של התאגיד המציע.

 בתאגיד המציע לא מועסק קרוב של חבר מועצה בתפקיד ניהולי. .4

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  המועצהידוע לי כי ועדת המכרזים של  .5

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .6

 
 שם המציע: ___________________   

 

 שם וחתימת המצהיר: __________________ 

 

 _____________________תאריך: ____
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 ההתקשרות הסכם  נוסח

 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומוזמנות

 

  -הסכם התקשרות

 2017ביום _________בשנת  בהר אדרשנערך ונחתם 

 

 ;"(המועצהעל ידי מורשי החתימה מטעמה )להלן: "מועצה מקומית הר אדר  בין: 

 

 מצד אחד

  

 

  שם: _______________________ לבין: 

 כתובת: ____________________ 

 מס' עוסק מורשה/ ח.פ ___________________________ 

     )להלן: "הספק"(    

 

 מצד שני

 

 מבוא 

 לשירותי הסעות תלמידים            3/2017פרסמה מכרז פומבי מספר  המועצה המקומית הר אדר הואיל ו: 

  המפורטים  ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומוזמנות                            

 כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. במפרט המכרז על כלל נספחיו וצרופותיו המצ"ב                             

 המכרז"( ")להלן:                             

פרוטוקול מספר ______ מיום  מועצה המקומית הר אדרבהחלטת ועדת המכרזים ב והואיל ו:

 ______ נבחר הספק לביצוע השירותים הנדרשים. 

מועצה בההסעות הספק עיין בכל הוראות והנחיות המכרז והגיש את הצעתו למתן שירותי  והואיל ו: 

 , כשהיא מבוססת ומותאמת להוראות מסמכי המכרז. ומית הר אדרהמק

, המועצהוהספק זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה, בהתאם להחלטת וועדת המכרזים של  והואיל ו: 

 והתחייב לפעול ולתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז ולהצעה. 

את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה  המועצההצדדים מעוניינים כי הספק יבצע עבור  והואיל ו: 

 ובהסכם זה כמפורט בתנאי ההסכם, המכרז וההצעה.

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין  והואיל ו: 

וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות , המועצה המקומית הר אדרהספק ולמי מעובדיו לבין 

 שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד.
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 לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 כללי

 המבוא להסכם זה וכן מסמכי המכרז נספחיו וצרופותיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  1.1

 לפרשנות ההסכם.הכותרות נועדו לשם הנוחיות בלבד והן לא תשמשנה  1.2

הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות  1.3

על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או  המועצההמכרז ומכל סעד לו זכאית 

 כוויתור על הוראה מהוראות המכרז.

הוראות ההסכם, תחול ההוראה במקרה של סתירה או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין  1.4

 .המועצההמיטיבה עם 

 ירון ארנון גזבר ומזכיר המועצה. ו מרלהסכם זה הנ המועצהנציג  1.5

 הצהרות והתחייבויות הספק

הספק מצהיר כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט והבינו וקיבל מנציגי  1.6

את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו ולא תהא לו כל  המועצה

בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או  המועצהטענה כלפי 

 לעובדות הקשורים למתן השירותים. 

האמצעים  כלי הרכבהספק מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות  1.7

הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים 

 לשם אספקת השירותים.

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים ואישורים התקפים בהתאם להוראות כל  1.1

הנדרשים לשם , 1173 –לחוק החוזים, )חלק כללי(, התש"ג  27דין ובהתאם להוראות סעיף 

התאגדותו או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת 

הרשויות המוסמכות. הספק מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת 

 בכל עת שידרוש. למועצהההסכם ולהציג המסמכים 

תנאי מהותי  זה על כל חלקיו מהוות מפורטות בסעיףמובהר כי נכונותן של הצהרות הספק ה 1.1

בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר 

 מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק.

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן  למועצההספק מתחייב להודיע  1.10

 או מגביל את יכולתו לתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו. כנגדו והאוסר

שינוי במעמדו החוקי או  כלשעות, על  41בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך  למועצההספק יודיע  1.11

על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים המבוקשים, בכוח או בפועל 

מוד בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה, כולן או חלקן, מכל או על כל אפשרות כי לא יוכל לע

 סיבה שהיא, או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים.

הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא  1.12

 הסכם זה.

כם זה, בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי ונציגיה להס המועצההספק ישתף פעולה עם  1.13

או כל מי שמונה על ידה, באופן שוטף וברמת  המועצההוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות 

 או מי מטעמה. המועצה, ככל שיידרש, מאת המועצהזמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי 
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בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות  למועצההספק מצהיר ומתחייב כי מתן השירותים על ידו  1.14

 צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

ודרישותיה כמפורט במפרט וכי הוא בעל רקע מקצועי  המועצההספק מצהיר כי הבין את צרכי    1.15

מתאים המאפשר לו לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר וכי יספק את השירותים ברמה 

זה מהווה סעיף עיקרי  הגבוהה ביותר עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. סעיף

 ם זה.להתקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכ

שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודות ו/או  המועצהמובהר ומודגש בזה ובמפורש, כי  1.16

שומרת לעצמה הזכות, במפורש,  המועצהמהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. 

לבצע העבודות נשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את הספק לבצע את 

לעצמה את  המועצהודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות. כמו כן, שומרת יתרת העב

הזכות במפורש על אף כל האמור בהסכם, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת 

בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לספק והספק  המועצהביצוע העבודה או ביטול חלקי ממנה יחייבו את 

כל דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מוותר בזאת על 

 מהעבודות נשוא המכרז.

על זכותה להזמין מהספק, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי העבודות אשר  המועצהכמו כן, שומרת  1.17

לא הוזמנו בצו התחלת העבודה המקורי וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב הספק לבצע את 

 אותן עבודות נדחות במחירי הצעתו ובתנאים המוגדרים בהסכם זה.

 תקופת ההסכם ושלבי ביצוע  .2
ועד ליום   ________לזוכה תהא החל מיום  המועצהתקופת ההתקשרות הראשונה שבין  2.1

31/01/2011 . 

, תחשב כתקופת ניסיון, במהלכה תיבדק 31/01/2011תקופת ההסכם הראשונה, קרי עד ליום  2.2

תהא רשאית  המועצה. מובהר כי המועצהיכולת הספק לעמוד בכל תנאי החוזה ולשביעות רצון 

ימים מראש ולספק, לא תהיינה  30במשך תקופה זו לבטל את ההתקשרות עם הספק בהודעה של 

 .ההמועצכל טענות כלפי 

רשאית להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות, מעת לעת על פי שיקול דעתה  המועצה 2.3

חודשים בכל פעם, בהתאם להוראות הקבועות במכרז או בהתאם  12הבלעדי, לתקופה של עד 

פות ההארכה, . משך זמן כל תקופת ההתקשרות, כולל תקוהמועצהלהחלטת וועדת המכרזים של 

ובכתב  במועצההארכת ההתקשרות תעשה על ידי מורשי החתימה . 31/01/2022עד ליום יהא 

 בלבד. 

יודגש כי הארכת ההתקשרות במסגרת האופציה כאמור, תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי של  2.4

 .המועצה

הספק ייתן את השירותים במלואם ובמועדם, בהתאם למוגדר במסמכי המכרז ויעמוד במועדים  2.5

גבי ביצוע כל אחת מהמשימות שנקבעו ויקבעו לו במסגרת מתן , להמועצהשייקבעו לו על ידי נציג 

 השירותים והסכם זה. 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים,  כי אי עמידה של הספק בכל אחד מהמועדים או הזמנים לביצוע כל  2.6

במסגרת הסכם זה,  תיחשב להפרה  המועצהאחת מהמשימות או במועדים שיקבעו על ידי נציג 

את כל הסעדים על פי דין או המפורטים בהסכם בקשר עם  למועצהה יסודית של ההסכם ותקנ

 הפרתו היסודית על ידי הספק. 
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בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של פיגור או אי ביצוע כנדרש של משימה, אשר נגרמו בשל מעשה  2.7

או מחדל של הספק, עובדיו או מי מטעמו, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, במסגרת הסכם זה, 

רשאית, אך לא חייבת, להפחית מהתשלום המגיע לספק בגין אותה משימה וזאת  המועצהתהיה 

 עלפי הסכם זה או כל דין אחר. למועצהמבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציע יחל בביצוע השירותים כולם או חלקם, רק ולאחר  2.1

 .המועצהגזבר  שקיבל הזמנת עבודה מאושרת וחתומה על ידי

תהיה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להביא  המועצהעל אף כל האמור לעיל,  2.1

ימים  30לסיום הסכם זה, כולו או חלקו, לתקופה קצובה או לצמיתות, בהודעה בכתב ומראש של 

ותו ולספק לא תהיינה כל טענות או תביעות כספיות ואחרות בגין מתן ההודעה כאמור, למעט זכ

 לקבל את הכספים המגיעים לו, בגין ביצוע העבודות עד למועד הפסקת השירותים בפועל

 ידי הספק-השירותים שיינתנו על .3
תמציא לספק צו התחלת עבודה אשר בו יפורטו השירותים שיידרש הספק לבצע עבור  המועצה 3.1

רותים רשאית להזמין מהספק, במהלך כל תקופת ההתקשרות, שי המועצהוהיקפם.  המועצה

להורות לספק, בהודעה מוקדמת  המועצהנוספים כמפורט בהצעתו במכרז. כיוצא בזה, רשאית 

 המועצהיום, לצמצם את היקף השירותים כולם ו/או חלקם ולספק לא תהא כל טענה כלפי  30של 

 בעניין זה.

הספק מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות  3.2

 , להוראות הסכם זה על נספחיו וצרופותיו כאמור.ההמועצ

השירותים המבוקשים, יסופקו בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים במכרז ובהצעה וככל שייקבעו  3.3

 מעת לעת, במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים. המועצהעל ידי נציג 

תהיה רשאית לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת  המועצהמוסכם ומוצהר בזאת כי  3.4

הספק, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי את האופי או את 

 העלות הכלכלית של השירותים שעל אספקתם הסכימו הצדדים בהסכם זה.

ולערוך רשאית במהלך תקופת ההתקשרות, להורות לספק על שינוי בהיקף הסכם זה  המועצה 3.5

וכן במועדי  ביישוב הר אדרעל ידו במסגרת הסכם זה רכבי ההסעה המופעלים שינויים במספר 

 וזמני השירותים הכלולים בהסכם זה.

הספק מצהיר כי הוא חייב לספק את השירותים הקבועים בהסכם זה או השירותים שיוזמנו ממנו  3.6

 התאם למסמכי המכרז.במהלך תקופת ההתקשרות, באופן מידי ובצורה מיטבית והכל ב

מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם לתנאים  הספק 3.7

 .תקשרותהסכם השל המכרז ועל פי המפורט במסמכי ה הכללים

זה ואשר  הסכם התקשרותאחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי  הספק 3.1

או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת שיון ו/יר ביצועה מחייב קבלת

 .במלואו מילוי אותו תנאיאחר  שיון ו/או היתר ו/אויאותו ר

מו להציג בפני בקר/פקח אשר מונה לעסוק בכך על מתחייב כי יורה לנהגים העובדים מטע הספק 3.1

למסור  כל מסמך שיתבקש התחבורה,ו או החינוך ידי המועצה או עובד שמונה לכך מטעם משרדי 

 שיידרש על ידם. ועוד כפי נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח , לרבות רישיון

מתחייב ליתן את שירותי ההסעה, תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי ההסעה, לפי  הספק 3.10

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

 טחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום.יברשותו לאחר גיוס למערכת הב שנותרו
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 , אחת לשלושה חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל להפעיל למתן שירותילמועצהימציא  הספק 3.11

 הסעות במצב חירום.

מתחייב  הספקהנחיות בטחון ובטיחות מפורטות, עליהן יחתום כל נהג מסיע, נמצאות בנספח ח'.  3.12

על הוראות כל דין וכן הוראות כללי הביטחון והבטיחות, לרבות קיום ויישום ההוראות  לשמור

 נושא ההסכם ועדכונן במשך תקופת ההסכם, ככל שתעודכנה. ביטחון ובטיחות

הן - 1113-יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג הספק 3.13

 הנוסעים. הנהגים והן על ידי על ידי

,"חל  7סעיף  2012למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בהתאם לתוספת א' לחוק הנ"ל, "צו תשע"ב  3.14

ריק  כלי הרכבהמסיעים תלמידים, גם כאשר האוטובוס או  בכלי רכבבאוטובוס או  איסור עישון

 מנוסעים.

רכב, תגרום ידי נהג ההסעות, גם כאשר אין תלמידים ב-בהתאם לאמור לעיל, הפרת איסור זה על 3.15

 .המצ"ב על חברת ההסעות, כמפורט בטבלת הקנסות₪  1,000 בסך להטלת קנס

מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  הספק 3.16

לעניין זה, עפ"י הוראות החוק, "מוסד" הוא "עסק להסעה העוסק  .2001 –התשס"א  מסויימים,

 קטינים". בין השאר בהסעות קבוצות

מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא בחוק שלעיל )איסור העסקה ועיסוק (,  2בהתאם לסעיף  3.17

רת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר. בגיר שהורשע במוסד, בגיר שהורשע בעבי יעסיק בעבודה

שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר  20ד יעסוק בעבודה במוסד ע לאכאמור בסעיף קטן א', 

 הסוהר בשל אותה עבירה." שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית 20 –

כי ישראל  ידו אישור ממשטרת-יהיה חייב לדרוש מכל המועסקים על לאור האמור לעיל, הספק 3.11

 .למועצהכנדרש בחוק ולהציגו הנהגים המועסקים על ידו עומדים בתנאים שפורטו לעיל 

וכתנאי  הסכם התקשרותה על ההחתימ עם למועצהלהציג  הספקאישורים כאמור יידרש  3.11

 החוק. המקומית ובהתאם להוראות המועצהלחתימתו, וכן מפעם לפעם, עפ"י דרישתה של 

 

 שירותי הסעה  .4
 הסכם התקשרותמתחייב בזה לבצע הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה בהתאם לתנאי  הספק 4.1

, בימי הלימודים של מוסדות החינוך ועל פי קביעת המחירים שהוצעו על ידו במכרז  זה על בסיס

 בלבד. המועצה 

 מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאים: ספקה 4.2

 א. הנהג בעל אזרחות ישראלית. 4.3

 ב. הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג. 4.4

החברה, כי הנהג כשיר רפואית ג. לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של  4.5

 לנהיגה.

ד. אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין  4.6

 .2001 –מסויימים התשס"א  במוסדות

,(נהג  1115 –) ה') תשנ"ה 4ב' לתקנות התעבורה (תקנת משנה  14ה. בהתאם לתקנה  4.7

ילדים או יותר, ואשר קיבל את  1שנים, המונה  14קבוצת ילדים שגילם עד  המסיע

חייב להחזיק בהיתר מאת  1116.1.1לפני יום  11-ו 7, 6, 5לדרגות  שיון הנהיגהיר
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קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים  שות הרישוי להסעתר

 שאישרה רשות הרישוי.

משותפת לנהגים, מתחייב לבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות, השתלמות נהלים ובטיחות  הספק  4.1

 הספר, ובה יתודרכו הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, הנחיות בתילנציגי המועצה ו לנציגי

 בטיחות בהסעה, התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, נקודות תורפה

 םהמחויבים בדיווח על אירועי ובמועצהבטיחותיות בציר התנועה, בעלי תפקידים בבית ספר 

חריגים, ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי דיווח מחייבים, ניתוח תאונות ולקחים מהן, 

בטיחות בעליה ובירידה מהרכב, התנהגות במצבי חירום, בדיקות רכב בתום הנסיעה, הבנת  כללי

 .וכיוצ"בשיש לילדים בזמן הנסיעה  המגבלות

, על כל תקלה או ההסעות של המועצהרי ולרכז מתחייב לדווח לרכז ההסעות הבית ספ הספק 4.1

נוסעים או בחציית כביש של ילד, וה בעיה המתעוררת בזמן ההסעה, הקשורה בהתנהגות הילדים

 יד לאחר שירד מרכב ההסעה. מ

רלוונטים, ההאירועים עם נציגים אלו ובעלי התפקידים  לערוך בדיקה שלעל הספק במידת הצורך  4.10

 יד.להפיק לקחים ולסכם דרכי פעולה לעת

מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות,  הספק 4.11

 .נציג המועצהפי הוראות  והכל על

     הסכם התקשרותמתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי  הספק 4.12

  , כך הסכם התקשרותעל פי הרכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות  זה, ידאג להפעיל        

 .הסכם התקשרותולפי התנאים שבמסמכי ה שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן        

      סכם מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של ה הספק 4.13

  הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של  , כי מרכב כליתקשרותהה        

  אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת  הרכבים, כי כלי הרכב השונים, ציודם,        

     שיונותיהם יברמעת לעת, לרבות התנאים בהם או  התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף,        

 .של הרכבים        

       , ים במזגן תקיןמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצוידמתחייב כי כלי הרכב אשר בא הספק 4.14

  ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות  בערכת מילוט        

  י כיבוי לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפ נוסעים ולהסעות תלמידים,        

  חגורות בטיחות ושילוט וארגזי עזרה ראשונה, הכל כמפורט  אש תקניים, פנסי סימון ואיתות,        

 מעת לעת. בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף,        

  טכנולוגית  מתחייב כי בכלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות תהיה מותקנת מערכתהספק  4.15

 .6400ראלי שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישהמתריעה על         

  הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול מערכת  הספקכמו כן, כלי הרכב של  4.16

  המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות הולך רגל לפני חזית הרכב  טכנולוגית          

 התקן   המערכת תעמוד בדרישות ו' לתקנות התעבורה. 364כמתחייב מתקנה  או בצידי הרכב,         

 .5105הישראלי           

  מתחייב כי נהג הרכב ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן  הספק 4.17

 הנוסעים.נציג המועצה ו או  ידי-על        

  מתחייב כי כל כלי הרכב להסעת תלמידים יענו על כל המתחייב מתקנות התעבורה  הספק 4.11

 הסעת תלמידים. החלות על        
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 בתקנות התעבורה רכב להסעת תלמידים מוגדר: 4.11

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

המתייחסות לפנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, שהתקיימו בו הדרישות  תלמידים,

לעניין זה, המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות  כפי שקבע השר

 ושצוין ברישיונו שרשאי הוא לשמש כרכב להסעות תלמידים. העבודה הרגילות של המשרד,

  שרה עעי ציבורי המיועד להסיע עד למען הסר ספק, מונית מוגדרת בתקנות התעבורה כ"רכב מנו 4.20

 שיון הרכב כמונית".יין ברמלבד הנהג ואשר צו אנשים        

  מתחייב מתקנות התעבורה החלות על הסעת תלמידים, חל גם על מונית המסיעה לאור האמור וכ 4.21

 לרבות פנסי סימון ואיתות ולרבות שילוט. תלמידים,        

     הוראות כל דין החלות על הסעת ילדים ועל פיזה  התקשרותהסכם על פי מתחייב לפעול  הספק 4.22

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

   ילדים או יותר לסיים בהצלחה  1לתקנות התעבורה, המחייב כל נהג המסיע  14לתקנה  התיקון        

  ילדים שאישרה רשות הרישוי, ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות  עיקורס למסי        

 לתקנות  13בתוקף, מעת לעת; לרבות ההוראות המתחייבות מתקנה  הרישוי, כפי שיהיו 

 2) ב')(510ומתיקון תקנה  501ההוראות המתחייבות מתקנה  התעבורה "הסעת ילדים", ולרבות

ניות ללא הפעלת מונה, לבצע נסיעות מיוחדות במו וניות יכול(לתקנות התעבורה, לפיו תאגיד מ

ולרבות ההוראות והמופיעים במכרז  התנאים המפורטים בתיקון לתקנה 5ימו בתנאי שיקו

 נהיגה(. שעותלתקנות התעבורה ) 161ייבות מתקנה המתח

    מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני, ו/או במוניות ו/או  הספק 4.23

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

   2007שיון הרכב, חל בשנת ין ברכאלה שמועד עלייתם לכביש, כמצוי שנים, דהיינו לא יעלה על עשר          

 ואילך.            

  תשע"ח, ובשנות ההתקשרות לאחר מכן, על גיל הרכבים המשמשים להסעה בשנת הלימודים ה 4.24

 שנים. 10לא לעלות על         

  מתחייב כי כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט  הספק 4.25

  ת נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כפי שיעודכן, מעת להסעו הטכני לרכב        

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

 לעיל. מתחייב כי נהג רכב להסעת נכים ידאג לעיגון כסאות הגלגלים לרצפת הרכב כמתחייב הספק 4.26

  זה,  הסכם התקשרותמתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של  הספק 4.27

 אשר פרטיו  1161-כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א קצין בטיחות בעל        

 . תקשרותההסכם הל האישיים יפורטו בנספח ג'        

     . בין היתר, הסכם התקשרותעל פי מסמכי ה קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות 4.21

    הנם בתוקף, כי הרכבים  הספקשיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי יר יוודא כי        

   שיונות של כלי הרכב יהיו תקפים יבמצב תקין וכי פוליסות הביטוח והר המשמשים להסעות הנם        

 להסעות. שיםומתאימים לכלי הרכב המשמ        

  יעשה הדבר  ,מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר הספק 4.21

 יעביר לרשות את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש. הספק, והמועצהמראש ובכתב עם  בתאום        

   מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם הספק 4.30

    להעלאת תלמידים לכלי הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים, ובסוף         
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 דא ירידת כל הילדים מהרכב.וכל נסיעה לו        

 מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות, אנשים זרים כלשהם, וכן  הספק 4.31

 את הנהגים לפעול גם הם כנדרש. לתדרך         

  עמידה של מבוגרים ו/או תלמידים ברכב ההסעות, גם מצב למען הסר ספק, חל איסור על הסעה ב 4.32

 משרד התחבורה.ההסעות רישיון להסעה בעמידה מטעם  יש לרכבאם         

 נציג המועצה, תוך שימוש בכבישי    מתחייב מראש לבצע את ההסעות, כפי שיונחה על ידי  הספק 4.33

 .כל כביש שיוגדר בעתיד ככביש אגרה,הנתיב המהיר לתל אביב, מנהרות הכרמל, ו 6כביש אגרה :        

יף את הנהג ו/או להחל הספקיהא רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מ נציג המועצה,  4.34

 .ודית אחר דרישתמתחייב למלא מי הספקו אחד העובדים

 

 שינויים .5
       תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, לתקופה קצובה שתיקבע המועצה 5.1

 שעות מראש. 24של  בהודעה        

  זכאי לקבל תשלום או פיצוי כלשהו  הספקכאמור, לא יהא טול הודעת בי המועצהניתנה על ידי  5.2

 שירותי ההסעות המבוטלות. בגין          

     תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, גם במקרים בודדים של המועצה 5.3

     ביטול הצורך בהסעת בוקר בשל מחלת התלמיד המוסע, בהודעה הניתנת לקבלן ההסעות         

 שעה אחת. לבהתראה ש       

 ( 50%יהיה זכאי לקבל מחצית ) הספקבמקרה של ביטול שירותי ההסעה בשל מחלת התלמיד,  5.4

 יה מגיע לו אילו ניתנו שירותי ההסעה בפועל, וזאת בגין שירותי הסעת הבוקר בלבד.שה מהסכום       

  רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן, על שינויים במתן שירותי  המועצה 5.5

 כדלקמן: ההסעות        

 מבחינת אורכם. -שינויים במסלולי הנסיעה  -

 ביטול מסלולי נסיעה. -

 שילוב מסלולי נסיעה -

 תוספת מסלולי נסיעה. -

  ם במספר התלמידים. במקרה של תוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצו -

 כלי רכב, המחיר עבור כלי רכב יהיה זהה למחיר בו זכה המסיע. וספתת   

 שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות. -

ההודעה על שינויים, כאמור, תימסר לקבלן בכתב ומראש. במקרה של הוספת מסלולי נסיעה 

ה יהיה בהתאם למפורט מסלולי נסיעשעות מראש. התשלום עבור הוספת  16ההודעה  תימסר

 זה.הסכם ב

 רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהנחיית משרד המועצהלמען הסר ספק, מודגש כי  5.6

  החינוך, להורות לקבלן גם על שינוי במסלול הנסיעה המיועד לשלב הסעת תלמידים מישובים                    

 בתחום שיפוט של רשות מקומית אחרת.מוסדות הנמצאים  ו/או                    

  מתחייב לבצע את השינוי במסלול לרשות אחרת כדי לאסוף תלמידים הספקבמקרה כזה, 

 .המועצהשחתם אינו עם אותה  הסכם התקשרותמרשות זו, למרות שה

 התשלום לקבלן במקרה של שינוי כאמור במסלול כזה יהיה גם הוא על פי המפורט בסעיף 
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 זה. הסכם התקשרותל 7ב' בפרק  3.7 

 

  אמורים היו  להורות לקבלן בכתב, כי כלי הרכב אשר המועצהרשאית  ,לעילמבלי לגרוע מהאמור  5.7

   הודיעה על ביטולן, כאמור, יושארו במצב כוננות המועצהלשמש למתן שירותי הסעות, אשר         

 לצורך ביצוע ההסעות.        

   השארת כלי הרכב בכוננות הסעה ולא ניתנו שרותי ההסעות, בכתב, לקבלן על המועצההודיעה  5.1

  מהסכומים, אשר  50%זכאי לתשלום בשיעור  הספקשלגביהם הושארו כלי הרכב בכוננות, יהא         

 אותם שירותי ההסעות בפועל, וזאת בגין הסעות בוקר בלבד.לו, לו נתן מגיעים  היו        

 העדר זכות ייצוג  .6

ואינו רשאי  המועצהמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי הספק איננו סוכן, שלוח או נציג של  6.1

בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא  המועצהאו מוסמך לייצג או לחייב את 

, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי המועצההסכם זה, למעט אם הוסמך לכך על ידי 

 כהסמכה כאמור.  המכרז או ההסכם

ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק  המועצההספק מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לייצג את  6.2

 או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. למועצה

 העסקת עובדים וקבלני משנה .7

כוח  לספק כלי רכב ולהעסיקהספק מתחייב, כי לשם אספקת השירותים נשוא המכרז והסכם זה,  7.1

אדם במספר, בהיקף ובעל כישורים, ניסיון והכשרות כנדרש במסמכי המכרז, בהצעה ובהסכם, 

 בהתאם לכל הכללים והוראות הדין בעניין.

לכל תרופה או סעד עפ"י כל דין בגין  המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מזכות  7.2

מגיעה לספק עקב מתן תהיה רשאית לקזז מהתמורה ה המועצההפרה זו, מובהר בזאת כי 

כלי הרכב ו או  כוח  השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי הספק אינו מקיים את מצבת

 והוראות הסכם זה כולו או חלקו. המועצהבהתאם לדרישות האדם או איכותם 

, , לצורך 1151-הספק מתחייב שלא  להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט 7.3

 זה, בין כעובד ובין כספק משנה. ביצוע הסכם

הספק יישא לבדו ובאופן מלא,  בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הספק  7.4

יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם בגין כל אחריות, חובה 

בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי לרבות,  –או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 

מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה , פיצויי פיטורין, חוק שכר 

מינימום, תשלומים בגין חופשה שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, וכן יהיה אחראי 

וכן, תשלומים  לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים

והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג 

שהוא על פי כל דין, חוזה והסכם קיבוצי, וכל תשלומים על פי חלפיהם של החוקים האמורים וכל 

 דין שיבוא בנוסף להם או במקומם ובכלל זה: 

ומנוחה,  חוק דמי מחלה, חוק חופשה שנתית, חוק עבודת חוק שירות תעסוקה, חוק שעות עבודה 

נשים, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד,  חוק עבודת הנוער, , חוק חיילים משוחררים )החזרה 

לעבודה( ,חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורין, ,חוק הביטוח הלאומי, חוק שכר מינימום וחוק 

 הודעה לעובד )תנאי עבודה(.
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תהיה רשאית להורות לספק להפסיק את עבודתו של מי מהעובדים   המועצהכמו כן מובהר כי   7.5

המועסקים בחצרה. מוסכם בין הצדדים, כי התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא בהתאם 

משום  המועצהלהוראות חוק או ההוראות המקצועיות המקובלות לגביו, או באופן שיש בו לדעת 

ו או במי מעובדיה ואו בצביונם של העיר ותושביה ו או בצד ג' כלשהו,  התנהגות זו  פגיעה בעירייה

זה מהווה סעיף עיקרי להתקשרות הצדדים והפרתו  סעיףתחשב כהפרת הסכם זה על ידי הספק. 

 תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

 . מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במסגרת הסכם זה כספק עצמאי בלבד 7.6

לבין הספק או מי מעובדיו או מי  המועצהבשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין  7.7

 מטעמו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף  7.1

לבין מי מעובדי הספק ו/או לבא מטעמו  המועצהמעביד בין -האמור לעיל התקיימו יחסי עובד

בעד כל הוצאה בה תידרש לשאת ,לרבות הוצאות  המועצהקשר לחוזה זה, ישפה הקבלן את ב

 משפט.

כתוצאה  להשמורה הזכות לדרוש ממנו פיצויים בגין כל נזק שיגרם  למועצההספק מסכים כי  7.1

זה מהווה סעיף עיקרי להתקשרות הצדדים והפרתו תחשב  סעיףמהתנהלות הספק כלפי עובדיו. 

 הסכם זה. הפרה יסודית של

המועצה תוך תיאום ושיתוף פעולה עם עובדי עבודתו במועצה מתוקף הסכם זה, הספק יקיים את  7.10

 .המועצהמטעם  ההסעותכל גורם אחר שיפעל בקשר עם שירותי  ועם

או אחרים אשר, בין היתר,  מועצהלהעסיק מטעמה עובדי  המועצהמובהר בזאת, כי בכוונת  7.11

המסופקים על ידי הספק וכן על כלל  השירותים ההסעות ביישוב יפקחו על אספקת שירותי 

פי המכרז והסכם ההתקשרות. הספק הזוכה מתחייב לפעול בשיתוף פעולה מלא עם -הקבועים על

ו או מי שמונה על ידם ולהישמע להוראותיהם. כמו כן, מתחייב הספק הזוכה  המועצהנציגי 

ו ינהגו אף הם בהתאם לאמור לעיל וישמעו לדאוג לכך, כי כלל העובדים המועסקים על יד

 ו או מי שמונה על ידם. המועצהלהוראות והנחיות נציגי 

הספק הזוכה יציב ברכבי ההסעה עובדים בהתאם להנחיות נציג העיריה ובהתאם לדרישות  7.12

והכל  שפורטו לעילהמכרז וחוזה ההתקשרות ובכלל זה, עובדים אשר עומדים בכל התבחינים 

ת המכרז, הסכם ההתקשרות, הוראות משרד הרווחה , הנחיות משטרת ישראל  בהתאם להוראו

 והוראות כל דין בעניין.

 שירותי ניהול ובקרה המבוצעים על ידי הספק .8

התאם להוראות המכרז הסעות מטעמו שיעבוד מול נציג המועצה הספק מתחייב להציב מנהל  1.1

 והסכם זה.

 לא ייפגע. ביישובשעות עבודת המנהל יתואמו עם נציג העיריה ובתנאי שמערך ההסעות  1.2

 .המועצההמנהל יעמוד בכל הדרישות והקריטריונים הקבועים בהסכם זה ויעמוד בקשר רציף עם נציג  1.3

הנהגים הפועלים בהר אדר במסגרת הסכם זה המנהל יהיה אחראי לקיים קשר רציף עם כלל  1.4

בכל התנאים והדרישות הקבועים במכרז, בהסכם ובהוראות הגופים  לבחון את עמידתםו

 המנחים המפורסמות מעת לעת.

, על כל חריגה, המועצההמנהל מתחייב לדווח באופן מידי ולא יאוחר משעה אחת קודם , לנציג  1.5

 הפרת הוראה, אירוע חריג וכיוצ"ב, בכל עת וככל שיידרש.
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, חברת ההסעות ומול כלל הגורמים המועצההמנהל מתחייב לפעול בשיתוף פעולה מלא מול נציג  1.6

 ומי שהוסמך מטעמו לכך. המועצההמוסמכים, כפי שייקבעו על ידי נציג 

ויקפיד על עמידתם בכל המשימות שנקבעו להם במסגרת הסכם זה  הנהגיםהמנהל יתדרך את  1.7

 או הגורמים המוסמכים לכך. צההמועובכל שינוי שיידרש על ידי נציג 

וימלא דוחות יומיים,  המועצההמנהל יפעל בהתאם לתכנית עבודה מאושרת על ידי נציג  1.1

 .המועצהחודשיים, רבעוניים, חציוניים ושנתיים והכל בהתאם לדרישת נציג 

להחליף את המנהל, יפעל לעשות כן ללא  המועצההספק מתחייב, כי ככל ויידרש על ידי נציג  1.1

 בגין פעולה זו. המועצהשעות ולספק לא תהיינה כל טענות או דרישות מן  41י ובתוך דיחו

הספק והמנהל מטעמו, מתחייבים לקיים ולשמור באופן קפדני, על כל ההוראות, ההנחיות  1.10

או מי שהוסמך על ידו לכך, וכן כל ידי  המועצהוהדרישות המקצועיות, שיועברו אליהם מנציג 

 טיים לכל העבודות נשוא הסכם זה.נציגי הגורמים הרלוונ

הספק והמנהל מטעמו מתחייבים כי כל העובדים שהוזמנו במסגרת הסכם זה, יועסקו ויפעלו  1.11

, המועצהוהוראות נציג  ורהמשרדי החינוך והתחבבהתאם להוראות המכרז, ההסכם, הנחיות 

 כפי שיועברו לו מעת לעת ובהתאם להוראות כל דין.

במסגרת הסכם זה. התדרוך  ביישוב הר אדרעובד חדש שהוצב על ידו המנהל מתחייב לתדרך כל  1.12

יכלול את כל ההוראות וההנחיות הדרשות לשם ביצוע מלא ואפקטיבי של העבודות והכל 

 בהתאם להוראות המכרז, ההסכם והנחיות הגורמים הרלוונטיים בעניין ובהתאם לכל דין.

 פיקוח ובקרה .9

ו או מי שמונה על ידו  המועצהו או למי שמונה מטעמה ואו לנציג  למועצההספק מתחייב לאפשר  1.1

, לבקר את פעולותיו, לפקח ולבחון אחר ביצוע החינוךו או מי שבא מטעמו ו או לנציגי משרד 

 השירותים כולם או חלקם,  נשוא המכרז וההסכם.

תיידע את הספק מי הם הגורמים המנהלים מטעמה והספק ישתף פעולה עם הגורמים  המועצה 1.2

ו או למי שמונה על ידה, את כל המידע  המועצההמנהלים בכל עת ובכל עניין. הספק יעמיד לרשות 

והנתונים הנדרשים, מעת לעת ובהתאם לדרישתם והספק מתחייב לפעול על פי הנחיותיהם 

 .וההוראות שיינתנו על ידם

הספק מתחייב לפעול באופן קבוע בהתאם להסכם זה ולצורך זה יעמיד הספק את כל המידע,  1.3

 ומי שמונה על ידה ו או לנציגה. המועצההחומרים והנתונים שברשותו לרשות 

ופן ביצוע עבודת עובדי הספק ביישוב עורכי הביקורת, יהיו רשאים לבחון ולבדוק בכל עת, את א 1.4

כלל זאת לבקר ולבדוק את התנהגותם ופעולותיהם בכל הקשור ובנקודות ההסעה בכלל, וב

 לעבודתם המקצועית.

ככלל, הספק מתחייב לפעול ולקיים כלפי עובדיו את כל החוקים, הכללים, התקנות והצווים  1.5

בהתאם למכרז, להסכם ולחוקי העבודה הרלוונטיים ובהתאם לכל ההנחיות וההוראות הבאים 

 ובמשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים. בעקבותיהם, באופן מלא ומושלם

או מי שמונה על ידה, או  המועצההספק ישתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו מטעם  1.6

  בקרה על ביצוע העבודות.לצורך על ידו , וכל גורם מקצועי אשר ימונה המועצהמטעם נציגי 

עור תשלום החשבונית משי 10%רשאית לעכב לספק  המועצהככל והתגלתה הפרה כאמור, תהא  1.7

תבחר לעכב תשלומים כאמור, לא  המועצההעוקבת אשר תועבר לידיה. מובהר בזאת, כי ככל ו

והעובדים  המועצהייחשב הדבר משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא זכויות 

 על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.
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בתשובתו יפרט הספק את . המועצהאליו מימים על כל תלונה שתועבר  7הספק ישיב בכתב בתוך  1.1

 הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה. 

לפקח, להדריך או להורות  למועצהמוסכם בין הצדדים, כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה  1.1

 לספק, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם והוראות החוק במלואן.  

או למי שמונה על ידה, בכל  למועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק, להעביר  1.10

שישה חודשים, תצהיר של מורשי החתימה ואישור רו"ח מטעמו, כי הספק שילם לכל עובדיו אשר 

הועסקו על ידו במסגרת הסכם זה, את השכר וכל התנאים הנוספים הקבועים במכרז, בהסכם 

 קי העבודה הרלוונטיים, באופן מלא ומושלם. ובהתאם לכל חו

 למען הסר ספק, מצהיר ומתחייב הספק, כי ידוע לו כי עליו לשתף פעולה באופן מלא עם גופי         1.11

הביקורת  כמפורט לעיל וכי כל שיהוי, דחייה, משלוח מסמכים חלקי וכיוצ"ב, הנם בבחינת              

תהיה רשאית  המועצהחשב הפרה יסודית של הסכם זה וסעיפים עיקריים להסכם זה והפרתם ת

להודיע לספק על סיום ההתקשרות באופן מידי ולספק לא תהיינה כל טענות ותביעות כספיות 

 ואחרות, בגין סיום ההתקשרות כאמור.

 תשלומים וזכויות עובדים .10

הסכם זה, הספק מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו או למי מטעמו, בקשר לביצועו של  10.1

 כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין וכן על פי הוראות הסכם זה.

הספק מתחייב להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידו לצורך חוזה זה  10.2

 בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה. 

חוק הגנת ל 24מס'  הספק ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון 10.3

 . 1151-השכר, תשי"ח

 . 2002-תשס"ב חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(,הספק ימציא לכל עובדיו הודעה לפי  10.4

הצהרה שהוא עומד בכל החובות והתשלומים החלים עליו  למועצהאחת לחצי שנה, ימציא הספק  10.5

לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי העבודה השונים. על 

 ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם הספק ועל ידי רו"ח.

גנון מסודר וקבוע המתעד את זמני נוכחות העובדים במקום העבודה. הספק מתחייב להפעיל מנ   10.6

שלפי מכרז והחוזה  המועצההפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של תנאי ההתקשרות עם 

 שמכוחו ומהווה עילה לביטולו המידי.

, במועצה המקומית הר אדרהספק מתחייב, כי במסגרת הסכם העבודה שיחתום עם עובדיו  10.7

וכי  המועצה המקומית הר אדריתווסף סעיף הקובע כי העובד מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו עובד 

אין כל התקשרות עמו לא במישרין ולא בעקיפין וכי לעובד לא תהיינה כל תביעות או  למועצה

 בקשר עם ביצוע עבודתו במסגרת הסכם זה. המועצהטענות כלפי 

 איסור הסבת זכויות .11

הספק אינו רשאי להסב ו או להמחות ו או לשעבד ו או להעביר הסכם זה כולו או חלקו או         11.1

טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו או להעביר ו או להמחות  וכל זכות א

 ו או להסב את זכויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן.

אם ההעברה נעשתה בפעם אחת ובין אם  מהשליטה במניות הספק בין 25%העברת          11.2

 בחלקים, תחשב כהעברה המפרה את ההסכם.

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=7875
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm


37 
 

הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים כולם או חלקם או למסור למן דהוא          11.3

 כל עבודה הקשורה בהסכם או בביצוע השירותים הכלולים בו. 

ספק משנה" לא תתאפשר, אלא אם כן, לעיל, "הפעלת  26.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 

בלבד. בכל מקרה, הפעלת ספק משנה, תתאפשר  המועצהקיבל הספק אישור לכך בכתב מנציג 

כאמור, ובלבד שספק המשנה עומד בכל הקריטריונים שנקבעו  המועצהלאחר קבלת אישור נציג 

 במכרז נשוא הסכם זה.

 אחריות  .12
 " יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ו/או לכל נזק אחר שייגרם ספק"ה

 ", ספקממעשה או מחדל מצד "הו/או  לנוסעים ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה " ועצהמל"

 בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו, נשוא הסכם זה , בין אם נגרם על ידו שירותיםהנובע, מביצוע ה

 ו/או כל הנתון למרותו.

 ביטוח .13

" מתחייב לבצע על ספקה" עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, "ספקמבלי לגרוע מאחריות "ה 13.1
חשבונו ביטוחי צד שלישי , אחריות מעבידים וכן ביטוח לכלי הרכב המשמשים לצרכי 

, ולקיימם בתוקף  Aהעבודות  , עפ"י המפורט ב"אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח 
 שך כל זמן העבודות .מל

 אולם הוא   Aבנספח   5.1דרש בסעיף " רשאי שלא לבצע ביטוח מקיף לכלי הרכב כנספק"ה                       

 " בגין כל אובדן או נזק אשר היה מכוסה לו ביצע ביטוח זה. ועצהמפוטר מאחריות את "ה                        

 
 מועצה מקומית הר אדר ו/או …לכל הפוליסות , למעט ביטוחי כלי הרכב  יתווסף לשם המבוטח :  " 13.2

 " וועובדי

 בביטוח אחריות כלפי צד שלישי(.)+ סעיף אחריות צולבת 

 " אישור עריכת ביטוח, עפ"י  הנוסח המצ"ב ועצה" ימציא ל"מספקבמעמד חתימת ההסכם, "ה 13.3
 ,חתום ע" חברת הביטוח שלו . Aכנספח 

יום לפני תום תוקפו של כל  15אישור חדש, לפחות  ל"מועצה" " מתחייב להמציאספק"ה
 כת ההתקשרות ביניהם.נמשכל עוד אישור, 

 " רשאי לבצע ביטוחים ספקהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"ה 13.4
 נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 " מתחייב למלא בקפדנות את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות ספק"ה 13.5
 וכן לפעול למימושן של הפוליסות.  "ועצהמקרה ביטוח להודיע על כך מיידית ל"מ

 .ערכים על ידו" ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנספק"ה 13.6
 

 תשלומים .14
תמורת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ועל פי הצעתו במכרז, יהא זכאי הספק  14.1

 לקבלת תשלומים בהתאם להצעת המחיר שהגיש במסגרת המכרז וכמפורט להלן.

התשלומים שישולמו לספק יהיו בהתאם להצעתו במכרז ויהיו נקובים בשקלים חדשים ויכללו  14.2

מע"מ. המחירים יהיו סופיים ויכללו את כל הוצאות הספק ובכלל זאת,  את כל המיסים כולל
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שירותי משרד, ציוד ואמצעים, וכל הוצאות ישירות ועקיפות אחרות של הספק, לרבות רווח 

 קבלני.

יובהר כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעה שהוגשה על ידו במסגרת המכרז,  לא יהיה  14.3

ין ביצוע השירותים לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפונים, הספק זכאי לכל תשלום או הטבה בג

 דואר, הדפסות, כלכלה וכיו"ב.

זכאי לתמורה  הספקזה יהא  הסכם התקשרותעל פי  הספקתמורת קיום כל התחייבויותיו של  14.4

 בהצעת המחיר שהוגשה על ידו  במפרט ההסעות המסומן כנספח א' להסכם זה. בהתאם למפורט

הנם בגין מתן שרותי ההסעות  הספקהתשלומים להם זכאי ה, כי בהר בזלמען הסר כל ספק מו 14.5

המסלולים המפורטים בנספח א', ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות. לא תעשה כל  לפי

 .בסיס אחר כמו תשלום לנוסע, מחיר לק"מ וכיו"ב התחשבנות על

 לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו/או בגין שינויים במספר הספק 14.6

  התלמידים שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן שרותי ההסעות, ולא                   

  נקודות איסוף או יותר באותו  3למרות זאת, במקרה של תוספת של  אורך מסלול הנסיעה. נשתנה                  

 .שנקבע בהסכם ממחיר המסלול 2%של  זכאי לתוספת הספקמסלול, יהיה                   

 התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי ההסעות יהיו על פי המפורט להלן: 14.7

 לא תהא חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות הסעות שבוטלו על ידה, המועצה 14.1

 בין אם בוטלו לתמיד ובין אם בוטלו זמנית, וזאת בגין שירותי ההסעה שהיו אמורים להינתן                 

 שעות ממתן ההודעה על הביטול.  24לאחר חלוף                  

 לקבלן בגין שינויים בימי ו/או בשעות ההסעות. חייבת בתשלום כלשהו המועצהכמו כן לא תהא  14.1

 מסלול/י נסיעה/ות, מסיבה כלשהיא, יתווסף או יפחת, לפי העניין, לתשלום לוהשתנה אורך  14.10

 לכל סוג רכב: קילומטרהסך המפורט להלן לכל , הספקזכאי                   

 לכל ק"מ.₪  1.7: נוסעים 55אוטובוס עד  .א

 לכל ק"מ.₪  7.25: נוסעים 35רכב עד  .ב

 לכל ק"מ.₪  4: נוסעים 20רכב עד  .ג

 לכל ק"מ.₪  3.3: יםנוסע 16רכב עד  .ד

 לכל ק"מ.₪  3: נוסעים 14רכב עד  .ה

 לכל ק"מ.₪  2.75נוסעים:  10רכב עד  .ו

 לכל ק"מ.₪  2.15נוסעים:  1רכב עד  .ז

 לכל ק"מ.₪  2נוסעים:  4רכב עד  .ח

 לכל ק"מ.₪  3רכב עם מעלון:  .ט

 , לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף מסלול/י נסיעה נוספים, יקבע התשלום לוהמועצההחליטה  14.11

 בגין מסלולי ההסעה/ות האחר/ים, הספקעל ידי המנהל על בסיס ניתוח מחירי  הספקזכאי                   

 המקומית לביצוע ההסעות, ולאחר שמיעת המועצהבהתחשב בסוג כלי הרכב הנדרש על ידי                  

 .הספקטענות                   

 אינה חייבת להוסיף לקבלן מסלול/י נסיעה חדש/ים והיא רשאית, המועצהלמען הסר כל ספק,  14.12

 לפי שיקול דעתה, למסור את ביצועם לאחרים.                 
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העירייה רשאית להגדיל את היקף השירותים המסופקים על ידי הספק במסגרת הסכם זה ובתנאי  14.13

מהיקף השירותים. מובהר בזה, כי אישור הגדלת  50%ששיעור ההגדלה כאמור, לא יעלה על 

 השירותים, יאושר וייחתם על ידי מורשי החתימה במועצה.

 

 

 אופן הגשת חשבון וחשבונית  .15
 

בו, יגיש הספק לנציג המועצה חשבון מפורט בגין השירותים שסופקו  10ם ה אחת לחודש, עד ליו 15.1

על ידו למועצה במסגרת הסכם זה לחודש שחלף. לחשבון כאמור, יצורף דוח שעות מלא של כל 

 רכבי ההסעה.

לאחר אישור החשבון כאמור, יפיק הספק חשבונית מס כדין לפקודת המועצה המקומית הר אדר  15.2

 אישורים תקפים על ניכוי מס במקור וניהול ספרים כדין.וזאת בכפוף להצגת 

לאחר אישור החשבונית בגזברות המועצה וככל והחשבוניות יוגשו כדין, תשולם התמורה המגיעה  15.3

 ימים. 30לספק בתוך 

המועצה תהיה רשאית לדרוש מהספק, להגיש את החשבוניות באופן ממוחשב והספק יהיה חייב  15.4

 לפעול בהתאם להוראה זו.

כל תשלום המגיע לספק החייב במע"מ, יתווסף מע"מ כדין ובשיעור המע"מ התקף במועד הפקת ל 15.5

 החשבונית.

 ערבות ביצוע .16
 7, בתוך למועצהלהבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הספק בביצוע הסכם זה, ימציא הספק  16.1

 ₪. 100,000ימים ממועד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 

ותחליף את  מועצה מקומית הר אדרהערבות כאמור, תהיה ערבות בנקאית אוטונומית לטובת  16.2

 ערבות המכרז שהוגשה על ידי הספק במסגרת המכרז נשוא הסכם זה.

 .1/10/2011תוקף הערבות יהיה עד ליום  16.3

תבחר להאריך את  המועצההספק מתחייב להאריך את תוקף הערבות בשנה נוספת אם וככל ו 16.4

תקופות ימים ובהתאם ל 30תקשרות בין הצדדים ובכפוף להודעה בכתב ומראש של תקופת הה

 ז.במכרההארכה כמפורט בסעיף 

, כי הספק אכן ממלא אחר כל התחייבויותיו למועצהערבות הביצוע תשמש כביטחון וערובה  16.5

 המפורטות במכרז ובהסכם זה.

ד או נזק העלול להיגרם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות לכיסוי כל הפס 16.6

תידרש לשלם  שהמועצהעקב הפרת ההסכם על ידי הספק ו או כנגד כל תשלום והוצאה  למועצה

 לצד ג' בעקבות מחדל של הספק.

י הספק מצהיר כי ידוע לו, שהמצאת כתב ערבות ביצוע, הנו תנאי הכרחי לביצוע ההסכם וכי א 16.7

, ייחשב הדבר המועצהנקבעו על ידי או אי עמידה בלוחות הזמנים שהמצאת ערבות בהתאם 

תהיה רשאית לבטל את זכייתו של הספק במכרז או לסיים  והמועצהכהפרה יסודית של ההסכם 

את ההתקשרות עם הספק באופן מידי ולספק לא תהיינה כל תביעות או טענות כספיות ואחרות 

 .המועצהכלפי 
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 הפרות, סעדים ותרופות .17

הסעיפים והתנאים המופיעים בהסכם זה כולל הסעיפים הקטנים בו, מוסכם בין הצדדים, כי כלל  17.1

הנם סעיפים ותנאים יסודיים של ההסכם והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של הסכם 

 זה.

, בפיצוי קבוע המועצההספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת כל אחד מסעיפי ההסכם, תזכה את  17.2

 ₪ . 50,000לא יעלה על ו₪  10,000ומוסכם בראש, בסך שלא יפחת מ 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובמידה והספק לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת במכרז  17.3

ובהסכם זה,  הוא ישלם פיצוי מוסכם על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם ל"טבלת 

הפיצויים המוסכמים" המפורטת להלן. יובהר כי אין בטבלה שלהלן, כדי למצות את קשת 

שמורה הזכות להפעיל  למועצהבהתאם למסמכי המכרז וההסכם ו למועצהסעדים השמורה ה

  לעיל או כחלף לפיצויים המוסכמים שלהלן: 13.2סעדים אחרים, בנוסף לפיצויים שנקבעו בסעיף 

גובה הפיצוי  המקרה

 המוסכם

יצבות לתחנת האיסוף ידקות בהת 30דקות ועד  15איחור של מעל 

 ₪250 הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי 

250  ₪  

דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה או  45ועד  30איחור של מעל 

 לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי

500  ₪  

דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת  45איחור של מעל 

 במוסד החינוכי תחילת הלימודים

1000  ₪  

₪  200  רכב הסעה מלוכלך  

למקרה₪  500 מזגן לא תקין עד יומיים  

 ימים 3מזגן לא תקין מעל 

 

750  ₪  

התנהגות לא נאותה של הנהג כלפי מוסעים, הורים, מלווים, מפקחים 

  וכיוצ"ב

500   ₪  

 ₪  1000 שנים 11רכב הסעה בן מעל 

₪  1,000 המועצהשילוב קווים ללא אישור   

1000 רכב שאינו תואם לדרישות ההסכם   ₪  

העדר מערכת טכנולוגית למניעת שכחת ילדים או מערכת טכנולוגית 

המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה, או על הימצאות הולך רגל 

 לפני חזית הרכב

1000   ₪  

1000 עישון ברכב גם כאשר אין בו תלמידים   ₪  

₪   5000 בתחילה ובסיום נסיעהאי ביצוע סריקה   

₪   500 אי ביצוע הנחיות המועצה  

 ₪  2000 הפעלת קבלן משנה ללא אישור המועצה

 ₪  1000 הסעת תלמידים ברכב שאינו מורשה על פי דין להסעת תלמידים
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גובה הפיצוי  המקרה

 המוסכם

ו/או פרטי הנהגים ו/או  אי מסירת רשימת רכבים ו/או העתקי רשיונות

רשימת תלמידים ו/או מסמכים אחרים שעל הקבלן חלה החובה 

 להמציאם על פי החוזה

300   ₪  

 

סירוב לביצוע ביקורות ברכב על ידי נציג הרשות המזמינה ו/או החברה 

 המנהלת

1000  ₪ 

₪  600 הסעת נוסעים זרים במסלול ההסעה   

500 ליווינסיעה ללא מלווה במסלול בו נדרש    ₪  

רכב ללא חגורות בטיחות תקינות ו/או מושבי בטיחות ו/או מושבים 

 מגביהים מתאימים ותקינים

300  ₪ 

מחסור בציוד בטיחות ברכב ו/או בציוד הנדרש על פי הוראות משרד 

התחבורה ו/או חוסר בפנסי איתות ו/או פנסי איתות לא תקינים ו/או 

ו/או רשימת תלמידים ו/או מסמכים אחרים שנדרשים  העדר רשיונות

 להמצא ברכב

200   ₪  

 ₪  100 אי הפעלת מזגן כנדרש

 ₪  300 אי דיווח על תקלה או אירוע חריג במהלך נסיעה

₪   1500 אי דיווח על תאונה במהלך מסלול  

לכל יום שלא    אי דיווח או מינוי קצין בטיחות

₪   200דווח  

₪   500 השתלמות לנהגיםאי ביצוע   

 ₪  1000 ביצוע נסיעה חלקית

העסקת נהג בביצוע הסעות לאחר שהרשות המזמינה דרשה את הפסקת 

 העסקתו של אותו נהג במסגרת החוזה

1500  ₪ 

 ₪  5000 אי התייצבות הספק לשימוע ככל והמועצה זימנה זאת

 

הפיצוי המוסכם ובתנאי שסך ההפחתה , רשאי להפחית את סכום המועצהמובהר בזאת, כי נציג  17.4

 מהסכום הנקוב בטבלה שלעיל. 50%לא יעלה על שיעור של 

עוד יובהר, כי לספק ניתנת זכות ערעור עם קבלת הודעה על דרישה לפיצוי מוסכם. הספק יגיש  17.5

 ימים מיום קבלת ההודעה לדרישת הפיצוי כאמור. 7וזאת בתוך  המועצהאת הערעור בכתב לנציג 

 ימים מיום הגשת הערעור. 7, ימסור את החלטתו לספק בתוך ועד עצההמונציג  17.6

ימים מיום קבלת  7ככל והספק יבקש לערער פעם נוספת, יוגש הערעור בכתב בלבד ובתוך  17.7

 בלבד. המועצהההודעה על דחיית הערעור, לגזבר 

החלטת ימים, לביצוע  7, יפעל הספק באופן מידי  ולא יאוחר מ המועצהעם קבלת תגובת גזבר  17.1

 הגזבר כאמור.

וזאת בשל פעולה או מחדל של  למועצהיקזז כספים המגיעים  החינוךמובהר בזה, כי ככל ומשרד  17.1

הספק ו או אחד מעובדיו, בגין עבירות המנויות בטבלה שלעיל, בהתאמה יקוזז הסכום שקוזז 

 ן קיזוז זה.בגי מהמועצהישירות מהספק ולספק לא תהיינה כל תביעות כספיות או אחרות  למועצה
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 הפרות הסכם  .18

, בנוסף לזכויות העומדות לה על פי כל המועצההפר הספק הוראה מהוראות הסכם זה, רשאית  11.1

 דין, לנקוט באחד או יותר מהצעדים הבאים:

בגין הפרת ההסכם כאמור ו או  למועצהלחייב את הספק בהוצאות ובפיצוי על נזקים שנגרמו  11.2

ם זה ו או לחלט את ערבות הביצוע כולה או חלקה על לממש את הפיצוי המוסכם כמפורט בהסכ

 . המועצהפי שיקול דעתה הבלעדי של 

לראות את ההסכם כממשיך לעמוד בתוקפו ולבצע באמצעות אחרים לתקופה קצובה וקבועה  11.3

מראש, את ההתחייבויות המוטלות על הספק על פי הסכם זה וזאת על חשבון הספק, לרבות 

 לשלם לאחרים עקב ההפרה האמורה.  ההמועצהפרשי המחיר שתצטרך 

לראות את ההסכם כבטל לאחר שנשלחה לספק דרישה לתקן את הדרוש תיקון והוא לא תיקנה  11.4

עם ספק  המועצהולחייב עקב כך את הספק, עד להתקשרות  המועצהתוך המועד שנקבע בדרישת 

 אחר, בכל ההוצאות והתשלומים הנובעים מהפרה זו.

 לחלט את ערבות הביצוע.   11.5

תהיה רשאית, לקזז כל סכום המגיע לה מאת הספק, לרבות סכום המגיע בגין נזיקין, בין  המועצה 11.6

, בין על פי המועצהעל פי הסכם זה וכתוצאה ממנו ובין בכל דרך אחרת, מכל סכום המגיע לספק מ

 הסכם זה וכתוצאה ממנו ובין בכל דרך אחרת.

 חירוםביצוע עבודות בשעת  .19

הספק מצהיר ומתחייב, כי בכל מצב המוגדר כשעת חירום, בין אם הוכרז על ידי ממשלת ישראל  11.1

במסגרת הסכם  למועצה, ביצוע העבודות ומתן השירותים הניתנים המועצהובין אם הוכרז על ידי 

זה, יימשך כבשגרה. עוד מתחייב הספק, כי כל זמן שלא לא ניתנה לו הנחיה מפורשת ובכתב 

 , שלא לספק את השירותים, יסופקו השירותים כמתחייב מהסכם זה כאמור.המועצהג מנצי

ניתנה הנחיה להפסקת העבודה, התשלום, ככל שישנו, ישולם על העבודות שבוצעו על ידי הספק  11.2

 בפועל ובהתאם למפורט בהסכם זה.

 שונות .20

זכות מזכויותיו על  במימוש המועצהכל ויתור או ארכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצדה של  20.1

פי ההסכם, לא תהא בתוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה בכתב כדין על ידי 

 . המועצהמורשי החתימה מטעם 

על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יראה הוויתור כוויתור על כל הפרה  המועצהויתרה  20.2

הוויתור בהתאם לאמור בסעיף שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראות אחרות זולת אם נעשה 

 קטן זה. 

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, לרבות המועדים בהסכם זה, אלא  20.3

 אם נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי מורשי החתימה המוסמכים של הצדדים להסכם זה. 

י הסכם זה, ימציא , לפהמועצההמצאת אישורים: כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על ידי  20.4

את כל האישורים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז וההסכם וכן את כל  למועצההספק 

 האישורים הנדרשים לפי כל דין וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים. 

 ובין הספק, יחשב הספק כספק עצמאי ולא כעובד.  המועצהבכל הקשור למערכת היחסים בין  20.5

הספק מצהיר כי העובדים שיבצעו את העבודות בעיריית מעלה אדומים מטעמו, הנם עובדיו בלבד  20.6

וכי הם נתונים להוראותיו והנחיותיו והוא מפקח ומבקר אותם באופן קבוע והוא נושא בכל 

 ההוצאות הכרוכות בהעסקתם אצלו. 
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רכבים או נהגים ו או ר בהספק מצהיר, כי הוא ערוך לביצוע העבודות כולן, כך שבמקרה של מחסו 20.7

, הוא יפעל להשלמתו באופן מידי אף אם המחסור בעובדים נובע מפאת מחלה, חופשה, עובדים

שירות מילואים, ימי אבל וכיוצ"ב. עוד מתחייב הספק, כי לשם כך, קיימת אצלו עתודה של 

 ות.במכרז ובהסכם ההתקשר עובדים מתאימים העומדים בכל התבחינים והאישורים הנדרשים

באופן מידי ובכתב, על צפי של מחסור בעובדים ולא יאוחר  המועצההספק מתחייב להודיע לנציג 

 טרם מועד ביצוע העבודה הנדרשת. שעות 12מ 

  גילה הספק סתירה בהוראות ההסכם התקשרות ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין      20.1

    הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים,  הוראות ההסכם התקשרות לבין      

   נתן על ידי יבדבר הפירוש הנכון. הפירוש שי על מנת לקבל הנחיות לנציג המועצהיפנה הספק       

 .המנהל, יחייב את הספק      

  המועצהנציג  .21

אשר  המועצהאו עובד  המועצהומזכיר גזבר מר ירון ארנון וא לביצוע הסכם זה ה המועצהנציג  

תהיה רשאית להחליף את הנציג בכל עת על ידי מתן  המועצה)להלן: "הנציג"(.  ויד-הוסמך על

 הודעה בכתב לספק.

 כתובות והודעות  .22

 והספק, הינן כמפורט בראש ההסכם. המועצהכתובות  22.1

ימי עסקים, ובלבד  3כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לספק תוך  22.2

 שנשלחה בדואר רשום.

, ללא שיהוי, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג ולגזברות  למועצההספק יודיע  22.3

  המועצה.

שעות, אם  24כל הודעה אשר שוגרה במכשיר פקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך  22.4

העברתה התקינה שוגרה במהלך יום עסקים רגיל ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה על 

 בשלמות.

 מיצוי זכויות .23

לם ומלא של זכויות הצדדים, והם מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי ש 23.1

 .כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתומבטלים 

ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי  23.2

 .רות זההסכם התקש

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות הסכם התקשרות זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה  23.3

 בכתב, ובחתימת שני הצדדים.

    כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם התקשרות זה תינתן במסירה אישית או      23.1

   הודעה שנשלחה בדואר  1.10 המצוינת במבוא להסכם התקשרות זה. במכתב רשום לפי הכתובת     

 מבית דואר בישראל. שנשלחהשעות לאחר  72 כהתקבלהשום תחשב ר      
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_________________________   ______________________________ 

 מועצה מקומית הר אדר      "הספק"  

 

 

 נספחים למכרז

 

 נספח א'

 הליך בחירת הזוכה במכרזהמחיר ו הסבר למילוי הצעת
 

 שלהלן: טבלת הצעת המחירהסבר למילוי 

 הצעת המחיר תוגש בשני עותקים. מקור והעתק. .1

חובה על המשתתף להגיש הצעה לכל סוגי כלי הרכב, ולנקוב בכל משבצת את שיעור )אחוז( ההנחה או  .2

(, ככל שהמחירים הנדרשים על ידי המשתתף  בסוג הרכב הרלוונטי 0התוספת, או לציין את הספרה אפס )

 הנם ללא שינוי. 

 )מינוס( במתן הנחה. –הסימן  מובהר בזה, כי יש לרשום את הסימן + )תוספת( ככל ומדובר בתוספת ואת .3

)מינוס( באותה  –עוד יובהר, כי ככל והמשתתף לא סימן מפורשות את הסימן +,  יובא בחשבון שסומן  .4

 המשבצת.

 המשתתף רשאי להגיש תוספת, הנחה או אפס לכל משבצת בהתאם לשיקול דעתו וליכולותיו. .5

המצ"ב. טור אחד עבור הנסיעות מהר  מובהר בזה, כי יש למלא את שני הטורים המיועדים לכך בטבלה .6

 אדר למבשרת והטור השני עבור הנסיעות לירושלים.

מובהר בזה, כי בכל משבצת בטבלת ההצעות, על המשתתף למלא הצעה אחת בלבד! מילוי מספר הצעות  .7

 באותה המשבצת, תביא לפסילת הצעת המחיר כולה.

על המציע להביא בחשבון בהצעתו כי מספר הק"מ המופיעים בטבלת פירוט הנסיעות המצ"ב בנספח ט'  .1

אינה כוללת את מסלול הנסיעה בתוך הישוב הר אדר. עוד יובהר, כי אורך מסלול הנסיעה בישוב הינו 

ח ט', הינו ק"מ. עוד יובהר כי משך זמני הנסיעה המפורטים בטבלת פירוט הנסיעות המצ"ב בנספ 3.5-7.5

משך זמן הנסיעה מהכניסה ליישוב ועד לתחנת היעד. זמן הנסיעה כאמור, אינו כולל את משך זמן 

 הנסיעה בתוך הישוב בשעות האיסוף והפיזור.

 ל זה רווח קבלני.על המציע, להביא בחשבון בהצעתו, את כלל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים ובכל .1

 לום מע"מ כחוק.לכלל המחירים המוצעים, יתווסף תש .10

 המועצה תשקלל את הצעות המחיר שהתקבלו, בהתאם לטבלת השקלול המסומנת כנספח למכרז. .11

תה כהצעה ההצעה אשר תדורג ראשונה כהצעה הזולה ביותר תובא לאישור וועדת המכרזים לשם קביע .12

 הזוכה.
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 טופס הצעת המחיר –נספח ב' 

 

סוג 
 הרכב

איסוף 
בוקר 

מהר אדר 
למבשרת 

 15עד 
 ק"מ

פיזור 
ממבשרת 
להר אדר 

 15עד 
 ק"מ

נסיעה 
פנימית  בהר 

  15אדר עד 
 ק"מ

איסוף 
גבעת רם 
אומניות 

 25או עד 
 ק"מ

פיזור 
גבעת רם 
אומניות 
הר אדר 

 25או עד 
 ק"מ

 
אחוז הנחה 

או תוספת או 
למחירים  0

בכל 
קטגוריית 

 רכב
בנסיעות 
מהר אדר 
 למבשרת 

איסוף 
 35ירושלים עד 

 ק"מ

פיזור 
ירושלים הר 

 35אדר עד 
 ק"מ

אחוז הנחה או 
 0תוספת או 

למחירים בכל 
קטגוריית רכב 
בנסיעות מהר 

אדר 
 לירושלים

 55עד  
 230 275 275 נוסעים

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

60  ₪ 

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

60  ₪ 

 

340 340   

 35עד 
 180 220 220 נוסעים

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

50  ₪ 

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

50  ₪ 

 

270 270   

 20עד 
 110 150 150 נוסעים

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

45  ₪ 

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

45  ₪ 

 

210 210   

 16עד 
 100 140 140 נוסעים

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

40  ₪ 

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

40  ₪ 

 

190 190   

 14עד 
 90 125 125 נוסעים

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

35  ₪ 

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

35  ₪ 

 

170 170   

 10עד 
 80 110 110 נוסעים

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

30  ₪ 

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

30  ₪ 

 

150 150   
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 מצ"ב בקשה להצעות מחיר אשר לא ישוקללו במסגרת קביעת ההצעה הזולה ביותר

 

 7הצעת מחיר לעד  אזור הנסיעה/ טיול סוג הרכב
 בש"ח ללא מע"משעות 

הצעת מחיר ליום טיול 
 בש"ח ללא מע"מ מלא

   ירושלים נוסעים 55עד 

   תל אביב והמרכז נוסעים 55עד 

   חיפה והצפון נוסעים 55עד 

   דרום ונגב נוסעים 55עד 

   ירושלים נוסעים 20עד 

   תל אביב והמרכז נוסעים 20עד 

   דרום ונגב נוסעים 20עד 

   חיפה והצפון נוסעים 20עד 

 

 

 

  

 8עד 
 70 75 75 נוסעים

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

25  ₪ 

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

25  ₪ 

 

110 110   

 4עד 
 50 70 70 נוסעים

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

25  ₪ 

המחיר 
שהוצע על 

ידי 
המשתתף 

לרכב 
למבשרת 
בתוספת  

25  ₪ 

 

100 100   

 רכב
עם 

 ********** ********** ************ 100 100 מעלון

 

160 160   
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  ג'נספח 

 אופן שקלול ההצעות 

 ההצעות.מצ"ב טבלת שקלול 

 מובהר בזה, כי הנתונים המופיעים בטבלה, הנם לשם קביעת ההצעה הזולה.

 הטבלה שלהלן, אינה מחייבת את המעצה להזמנת עבודה.

איסוף  סוג הרכב
מבשרת 

 15עד 
 ק"מ

פיזור 
מבשרת 

 15עד 
 ק"מ

פיזור  
ירושלים עד 

 ק"מ 25

איסוף 
ירושלים הר 

 25אדר עד 
 ק"מ

פיזור 
ירושלים 

 35עד 
 ק"מ

איסוף ירושלים 
 35הר אדר עד 

 ק"מ

 0.5  0.5  0.5 0.5 5 5 אוטובוס

 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 מידיבוס

 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 מיניבוס

14 
 מקומות

1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 

10 
 מקומות

1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 

 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 מקומות 7

 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 מקומות 4

     1 1     מעלון
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 נספח ד

 אישור הצעת מחיר 

 

 המועצה המקומית הר אדרלכבוד 

 3/2017אנו_________________________________ מגישים בזאת את הצעתנו במסגרת מכרז פומבי מס 

  .הסעות במועצהשירותי לביצוע 

ידנו, מקובל עלינו אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז נקראו על ידנו, וכל האמור בהם הובן על  .1

-ואנו מסכימים למכלול התנאים, ההתניות וההסדרים המובאים במסמכי המכרז ומתחייבים לפעול על

 פיהם.

י מכרז זה ובמועדים אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במגבלות הזמן שנקבעו במסמכ .2

 מעת לעת.המועצה נציג שייקבעו ע"י 

 המועצהמוגשת לאחר שבחנו היטב את מסמכי המכרז וקיבלנו מנציגי אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו  .3

 את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לנו בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו.

בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר  המועצהלא תהא לנו כל טענה כלפי  .4

 לנתונים או לעובדות הקשורים לביצוע השירותים.

 ההסכם, לחתימת וקודם הזוכה ההצעה היא הצעתנו כי לנו תודיע  והמועצה ככל כי בזה, מתחייבים רינוה .5

 זה. מכרז במסמכי כנדרש וההתחייבויות, התנאים בכל ונעמוד הנדרשים האישורים כל את למועצה נגיש

 ערבות לחילוט לגרום עלול זכייתנו, על המועצה הודעת מיום עבודה ימי 7 בתוך זו התחייבות מילוי אי

 או המציע עם להתקשר למועצה לאפשר וכן המועצה ידי על משפטיים או מנהליים צעדים ולנקיטת המכרז

  אחרינו. דורגה שהצעתם המציעים

 ביותר. הזולה ההצעה קביעת ולשם בלבד הערכה לשם הנן ,שלעיל בטבלה המופיעים הנתונים כי לנו, ידוע .6

 תביעות או טענות כל תהיינה לא ולנו המצ"ב הכמויות כתב את לשנות רשאית המועצה כי לנו, ידוע עוד

 כאמור. הכמויות לכתב בקשר מהמועצה כלשהן

 

 

 

 

 __________________ המציע: וחותמת חתימה
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 ה'נספח 

 רשימת מוגבלויות ילדי חינוך מיוחד

 

 .מרחק הזכאים לנסיעה מאורגנת מיוחדת ללא הגבלת

 תלמידים אוטיסטים. -

 תלמידים חולי נפש. -

 .("בצשיתוק מוחין, ניוון שרירים וכיו) תלמידים עם נכויות פיסיות קשות -

 תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה. -

 תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית. -

 תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קלה.- -

 וחרשים.תלמידים עיוורים  -

 תקשרות, כלי הרכב המסיעים ילדי חינוך מיוחד אשר מגבלותיהם מפורטות ברשימההכמפורט בהסכם ה

ובחגורות בטיחות  לעיל, יהיו מצוידים במושב בטיחות ו/או מושב מגביה, כמתחייב מתקנות התעבורה

 תקניות לכל הנוסעים.
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 ונספח 

 

 :בטיחותפרטים אישיים של קצין 

אשר פרטיו המצ"ב תקשרות ההנני מתחייב להעסיק או להתקשר עם קצין בטיחות בהתאם להסכם ה
 כמפורט להלן: האישיים הנם

 

 _________________________ מס' ת.ז: _________________: _____מלא שם

 כתובת: _________________________________________ מיקוד :

 _____________ 

 מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה: _____________

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

 שם החברה: _________________________ חתימה וחותמת החברה: ______________________

בטיחות: שם קצין הבטיחות: ____________________ חתימה וחותמת קצין ה
____________________ 
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 קבלן הסעות -אישור  עריכת  ביטוח   - ז'נספח 

 

 לכבוד
     "(מועצה)להלן : "ה אדר-מועצה מקומית הר

 10136ד.נ. צפון יהודה

 ……………………………………… :  שם המבוטח

 כתובת משרדיו: .............................................

 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :
 .   עיסוקו :  הסעת נוסעים בשכר .1
 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .3

 .. $ סה"כ לתקופה.…………………$  לאירוע ו    ……………………

 $ סה"כ לתקופה[. 500,000  -$  לאירוע ו  500,000]לפחות  

 ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
$  250,000בגבול אחריות של לפחות  שאינם מכוסים בביטוח חובה נזקי גוףביטוח זה מורחב לכסות 

 .לאירוע

 .  $.…………השתתפות עצמית :    

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .4
 $ למקרה ולתקופה. ……………… -.. $  לעובד  ו………………

 $ למקרה ולתקופה[ 5,000,000  -$ לעובד ו 1,500,000]לפחות :  

 וצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".ביטוח זה יב
 $.  .........................השתתפות עצמית :   

 : מבוטחים בביטוחים הבאיםכל כלי הרכב של המבוטח   .5
 ביטוח  מקיף. 5.1
 ביטוחי "חובה" כחוק, כולל הסעת נוסעים בשכר. 5.2
 ש"ח 500,000  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש, בגבול אחריות שלא יפחת מ  5.3

  .לארוע, לכל כלי בנפרד 

 מתווסף לשם המבוטח : , למעט ביטוח כלי הרכב בכל הביטוחים הנ"ל  .6
    ." הו/או עובדי  מועצה מקומית הר אדר ו/או"

 )+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי(.

ידרש להפעיל את ת, אשר לא מועצה"ה"ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י  .7
 ביטוחיה.

 המבוטח לבדו ישא בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנערכים על ידו . .1
לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכל מקרה של  המבוטחהננו מאשרים בזאת שבין  .1

יום  30ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  צמצוםה – ביטוחים הנ"ל ו/או ביטול ה צמצום
 ".                                                                   מועצהממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל "

 

 בכבוד  רב,                                  

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………                                                                                            
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 נספח ח'

 בטיחות, ביטחון ושעת חירוםנהלי 

 הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי חנייה -נוהלי ביטחון בבתי הספר 

 .כללי 1

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

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

 זמנית באותה נקודת הורדה/העלאה-בצמוד למוסד החינוכי, נוצר מצב של הצטברות מאות תלמידים בו

 העלולה לשמש יעד לפיגוע.

 חת ביטחונם של תלמידי מערכתההנחיות בסעיף זה נועדו לפרט את הפעולות שיש לבצע לצורך אבט

 החינוך בבתי הספר שיש בהם הסעות, יחד עם המועצה המקומית ועם המשטרה שעיקרן:

 מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המרבי המצטבר באותה נקודת זמן הן בתחילת יום הלימודים -

 (.בעת פיזור התלמידים)והן בסיומו 

 המועצה, בלוויית קצין אבטחהשל י קב"ט מוסדות החינוך קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על יד -

 תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית האבטחה.

 -תתבסס על  (בנקודות ריכוז התלמידים)אבטחה במפרצי החנייה ה

 מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות המחוז/המרחב/התחנה -

 המשטרתיים;

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

 האחריות הכוללת לאבטחת מפרצי החנייה ונקודת ריכוז התלמידים בהסעות היא על משטרת ישראל.

 .הנחיות ביטחון בהסעות 2

 כללי 2.1

 ורים השונים.ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב הביטחון באז

 ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים: צה"ל ומשטרת ישראל.

 נוסף למובא בהמשך, גורמי הביטחון והבטיחות האחראים מוסמכים לקבוע ולשנות את סדרי

 האבטחה של הסעות התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת לעת,

 צה"ל.ובהתאם להנחיות משטרת ישראל ו/או 

 נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית.

 אפשר לסווג את ההסעות כדלקמן:

 עירייה / מועצה מקומית. –א. הסעות בתחום היישוב העירוני 

 ב. הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המועצות המקומיות (בעיקר הסעות לבתי ספר

 אזוריים) ורשויות "קו התפר".

 הודה ובשומרון.ג. הסעות בקו העימות ובי
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 הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון 2.2

 א. בהסעות תלמידים במועצות אזוריות בתחומי הקו הירוק, בדגש על רשויות קו תפר, יהיה

 רשאי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי, בתיאום עם המועצה המקומית, להנחות

 כי הנהג יהיה נושא אקדח בהתאם להוראות שעה.

 תלמידים ברחבי יהודה ושומרון על הנהג להיות חמוש באקדח. ב. בהסעות

 2.2.2וביטחון אבטחה 

 א. הסעות תלמידים באזורי יהודה ושומרון תתבצענה בכלי רכב ממוגני ירי ו/או על פי הנחיות

 צה"ל.

 ושומרון. ב. דלתות הרכב וחלונותיו יהיו סגורים בכל השלבים של הסעת התלמידים בשטחי יהודה

 חת האוטובוס בחנייהג. אבט

 (בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות, החלונות ותאי המטען נעולים. 1

 (אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים. 2

 בכל עת. (אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/המועצה הפלסטינית ברכבים להסעות תלמידים 3

 יקה על פי הטופס בנספח שלהלן.(לפני כל העלאת תלמידים לאוטובוס יש לבצע בד 4

 כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו או בטלפון סלולארי.

 הנחיות בטיחות בהסעות . 3

 :הסכנות בהסעות מאורגנות 3.1

 תאונה במהלך העלייה לרכב ההסעה והירידה ממנו.· 

 אלימות והתפרעות תלמידים במהלך הסעה מאורגנת.· 

 לב הנהג והשארת ילד ברכב ההסעה בתום הנסיעה.חוסר תשומת · 

 תאונה בה הילד היורד מההסעה נדרש לחצות כביש בדרך לביתו.· 

 . תאונה בה הילד היורד מההסעה והולך בצמוד לרכב ובסמוך לגלגלי הרכב.

 . תאונה בה הילד היורד מההסעה נעלם מעיני הנהג.

 מאורגנות אל מוסד החינוך וממנובעלי תפקידים המשפיעים על הבטיחות בהסעות  3.2

 המוסדמנהל  3.2.1

 א. פעולות לתכנון: המנהל ישקול מינוי רכז הסעות ומינוי נאמני הסעות וייזום פעולות חינוך

 והסברה במהלך השנה.

 ב. שיתוף ההורים: מנהל המוסד ישתף את ההורים, וידריך וינחה אותם בכל הנוגע לאחריותם

 בתחנת האיסוף וההורדה, בזמן הנסיעה, בחציית כביש וכדומה.הישירה להתנהגות הילדים 

 ג. בדיקת אירועים חריגים והפקת לקחים: מנהל המוסד יקבע נהלים פנימיים להתנהגות

 במקרה שילד אינו מגיע למוסד החינוך.

 ד. הסעות תלמידים בחינוך המיוחד: בהסעות לתלמידי החינוך המיוחד ידאג המנהל לוודא

 דרכים בכל הנוגע לבטיחות ההסעה על ידי המועצה המקומית.שהמלווים מתו



55 
 

 המחנך 3.2.2

 א. מחנך הכיתה יתדרך את תלמידיו בהנחיות ובהוראות להתנהגות בטוחה בהסעות.

 ב. המחנך יעודד את תלמידיו לדווח על אירועים חריגים בהסעות. עליו לבדוק אירועים אלו,

 ם הנלמדים מהם להנהלת בית הספר.לנתח אותם עם התלמידים ולהעביר את הלקחי

 המועצה המקומית ורכז התחבורה ברשות המקומית 3.2.3

 א. רכז התחבורה ברשות המקומית ידאג למפות את כל תחנות האיסוף וההורדה של הילדים

 ברשות המקומית ויוודא שתחנות אלו מאפשרות גישה בטוחה לרכב ההסעה, ללא הפרעה

 לתנועה הזורמת.

 רה ידאג שהורדת הילדים תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך ובצד שבו נמצאב. רכז התחבו

 ביתו של התלמיד, ללא צורך לחצות כביש.

 ג. רכז התחבורה ידאג לתדרך את חברות ההסעה ואת הנהגים שלהן בנושאים הנוגעים

 לבטיחות בהסעות.

 ועצה ויהיה בקשרד. רכז התחבורה יתחקר כל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי הנחיות המ

 רצוף עם ההנהלות של מוסדות החינוך ועם רכזי ההסעות כדי לעדכן אותם בממצאי בדיקות

 האירועים החריגים ובטיפול המחייב הנדרש.

 ה. הרכז יוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות משרד התחבורה ובתקנות

 המחייבות להסעות ילדים.

 ו. המועצה המקומית תהיה חייבת לעדכן מיידית את משרד החינוך לגבי כל אירוע חריג שקרה

 במהלך הנסיעה, לרבות תאונת דרכים.

 הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות 3.3

 חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה 3.3.1

התחבורה. כמו כן,  א. חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד
ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוסים  הסעת התלמידים תבוצע ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על

 שמותקנות בהן חגורות בטיחות. או אוטובוסים זעירים ציבוריים, מוניות וטיוליות

בטיחות במשרד  ניב. לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקצי
 התחבורה.

שברשותו תהיה  תלמידים או יותר, בכל גיל, יהיה בעל רישיון להסעת תלמידים. על הרישיון 1ג. נהג המסיע 
 צורך בחותמת. אין 1116חותמת "רשאי להסיע תלמידים". אם הרישיון ניתן לנהג לאחר 

המסיעים תלמידים  ת כל הנהגיםד. מנהל חברת ההסעות ימציא למועצה מסמך ממשטרת ישראל ובו רשימ
 ברשות, המאשר כי אין להם רישום על עבירות מין.

 ה. חברת ההסעה תקפיד על הוראות הדין בעניין שעות נהיגה ומנוחה.

 ו. רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה.

 בהסכם התקשרות), שעבר את כל 11.2שנים לכל היותר (כמפורט בסעיף  10ז. רכב ההסעה יהיה תקין, בן 

 הבדיקות הנדרשות והוא בפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה.

המשמשים להסעת  ח. כלי הרכב יכללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב
 וערכת כיבוי אש. נוסעים ותלמידים, לרבות ערכת מילוט, מזגן, ערכת עזרה ראשונה
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 התחבורה. כללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב מהנחיות משרדאוטובוסים י

 ט. בכלי הרכב של החברה הזוכה חובה להתקין מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים

 ,אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי 1חלק  6400ברכב, העומדת בתקן ישראלי 

 המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלולכמו כן, כלי הרכב של החברה הזוכה 

 ומערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות הולך רגל לפני

 חזית הרכב או בצידי הרכב. המערכת תספק את ההתרעות הבאות: התראות סטייה מנתיב,

 בי אופניים בקדמתשמירת מרחק, התנגשות ברכבים ואופנועים, התנגשות בהולכי רגל ורוכ

 הרכב ובצדדיו (שטחים מתים). על הטכנולוגיה להיות מאושרת ע"י יצרן רכב מערבי ולספק

 התרעות קוליות וויזואליות.

 י. כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת תלמידים" ושלט

 נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.

 מוחלט על הדבקת מדבקות ו/או התקנת וילונות אטומים מכל סוג שהוא על כליא. חל איסור 

 חלונות הרכב, אשר מונעים אפשרות צפיה לתוך מרכב הרכב מחוצה לו, במקרה של חשד

 לשכחת ילד ברכב ההסעה.

 יב. הנסיעה תתבצע רק כאשר התלמידים ו/או המבוגרים ישובים במושבי הרכב וחגורים

 תאם לרישיון. לא יוסעו תלמידים בעמידה גם אם רישיון הרכב מתירבחגורות בטיחות ובה

 זאת.

 למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של מבוגרים ותלמידים ברכב ההסעות.

 יג. כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של

 אגף הרכב במחלקת התקינה במשרד התחבורה.

 נהג רכב להסעת נכים ידאג לעיגון כסאות הגלגלים לרצפת הרכב כמתחייב לעיל. יד.

 טו. על חברת ההסעות חלה חובה לדווח מיידית למועצה על כל אירוע חריג בו מעורבים

 התלמידים או רכב ההסעה, לרבות תאונת דרכים.

 ארגון סדרי ההסעה במסוף ההסעות הבית ספרי 3.3.2

 ת, תוך שיתוף פעולה עם מנהל בית הספר, תקבע את תחנות האיסוףהמועצה המקומי 3.3.2.1

 וההורדה. מומלץ כי תחנות אלה תיקבענה במקומות שבהם הילדים לא נדרשים לחצות

 כבישים לפני עלייתם על הרכב המסיע ואחרי רדתם ממנו.

על מנהל  במידה וישנם תלמידים המסיימים מוקדם יותר את הלימודים ואמורים להמתין להסעה, 3.3.2.2
השגחה. התקנתן ותחזוקתן של  בית הספר לקבוע סידורים מתאימים שיבטיחו כי התלמידים נמצאים תחת

 המקומית/בעלות. תחנות הסעה לתלמידים היא באחריות המועצה

 :מסוף ההסעות הבית ספרי  3.3.2.3 

 א. המסוף יאושר ע"י המועצה המוסמכת וכל קווי ההסעה ישולטו.

 באזור זה. מגן להפרדת התלמידים מאזור התנועה, והתלמידים לא יורשו להימצא-ב. תוקמנה גדרות
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שחייבים  ג. יש לשאוף כי מסלול התנועה בתחנה יאפשר יציאה ללא שימוש בהילוך אחורי. במקרים
 בתקנות התעבורה. הנהג על פי ההנחיות הבטיחותיות המחייבותלהשתמש בהילוך אחורי, יפעל 

סככה שבה יוכלו  ד. תחנת ההסעה תשולט באופן ברור. תותקן מדרכה מוגבהת מעל פני הכביש ותותקן
 הילדים לחכות מחוץ לאזור התנועה של המכוניות.

מורים תורנים  מנהה. האחריות לסדר ומשמעת במסוף הינה של הנהלת המוסד החינוכי. מנהל המוסד י
שהתלמידים לא יכנסו או יחצו את אזור  במידה מספקת שיפקחו על הסדר בעת העלאת התלמידים ויוודאו

 התנועה.

לפעול כמסייעים  מומלץ לבית הספר לקבוע נאמני הסעות מתוך תלמידי הכיתות הבוגרות ולהכשיר אותםו. 
 על שמירת הסדר והבטיחות בתחנות ההסעה.

הינה של  קינות הפיסית להסרת מפגעים לסדרי ההיסעים ולמילוי ההנחיות ע"י הנהגיםהאחריות לתז. 
 הבעלות/המועצה המקומית.

 העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע באמצעות הדלת הקדמית בלבד.  ח.

 וההורדה בלבד. העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע בתחנה המיועדת בצמוד לפתח ההעלאה ט.

 הכניסה אסורה". –שילוט אזהרה בולט "שטח תמרון אוטובוסים יותקן י. 

באירועים  סדרי ההסעה יהיו ברורים ויובאו לידיעת התלמידים והוריהם. סדרים אלו יכללו התנהגות יא.
 .(תאונות, פגיעה חבלנית, שרפה)חריגים 

הרכב וירידה  (עליה עלמנהל בית הספר ומוריו יסבירו לילדים את כללי ההתנהגות והזהירות בדרכים יב. 
 .ממנו, איסור הוצאת ראש או ידיים מן הרכב, חציית כבישים תוך שימת לב

ובנוסף יעביר  מנהל בית הספר ידאג להעביר לתלמידים הוראות התנהגות בתחנת הסעה ובזמן הנסיעה,יג. 
 דף להורים כדי לסייע להם להדריך את ילדיהם בהוראות האלו:

 עומד בתחנה או מתחיל בנסיעה.אין לרוץ אל רכב הסעה ה .1
 בשעת המתנה להסעה יש לעמוד על המדרכה, במרחק של צעד אחד לפחות משפתה. במקום .2

 שאין מדרכה יש להמתין ליד עמוד התחנה במרחק שני צעדים משפת הכביש.
 אין לשחק בתחנת ההסעה. .3
 ולפי התור. הגיע רכב ההסעה לתחנה, יש להמתין עד שהוא נעצר לחלוטין ולעלות אליו בטור .4
 הכניסה לרכב ההסעה והיציאה ממנו, היא בדלת המיועדת לעליית נוסעים, בדלת הקדמית .5

  בלבד!
 הנסיעה תהיה כאשר התלמיד חגור בחגורת בטיחות. .6
  אין להוציא את היד או הראש מהחלון. .7
 אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה. .1
 יש לזכור כי באוטובוס גובה יש לרדת מהרכב בזהירות ובמתינות ורק מהדלת הקדמית. .1

 המדרגות עולה על הגובה המקובל.
 אסור באיסור חמור להפריע לתלמיד אחר לרדת מרכב ההסעה או לדחוף אותו החוצה. .10
את  אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שייסע. אין לחצות .11

 הכביש לפני רכב ההסעה, מאחוריו, או בצמוד אליו.

גרימת נזק  מנהלי בתי הספר ומוריו יבהירו לילדים כי במקרים של התפרעות ברכב בעת הנסיעה או יד. 
השעיה מההסעה לתקופה  לרכב בעת הנסיעה תופעלנה סנקציות נגד המתפרעים או גורמי הנזק, ובכלל זה

 מסוימת וכן תשלום פיצויים עבור הנזק שנגרם.

הגורמים האלה  עם מנהל בית הספר ועם הורי התלמיד, וכל ההשעיה תבוצע בתיאום עם המועצה המקומית,
 יקבלו דיווח על משך ההשעיה.

והסברה.  תיאסר כניסת כלי רכב פרטיים מכל סוג שהוא אל מתחם רכבי ההסעה, בשילוט מתאיםטו. 
 במידת הצורך תבוצע אכיפה.

 ליווי בהסעה על ידי מבוגר 3.3.3
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אזוריות  י אדם מבוגר (הורה, מורה וכדומה), ובמיוחד בהסעותא. רצוי שרכב המסיע ילדים ילווה על יד
 שבהן מסלול הנסיעה ארוך.

 הקשות. ב. ליווי על ידי מבוגר הוא חובה בהסעת תלמידים של מוסדות החינוך המיוחד, בעלי הלקויות
 למען הסר ספק, מודגש כי על המלווה לשבת עם התלמידים המלווים במושב האחורי של

 הרכב.
 קרה לא יישב המלווה במושב שליד הנהג.בשום מ

 ג. הסעה מאורגנת של תלמידי פנימיות למוסד חינוכי או לבתיהם תלווה על ידי מבוגר או על
 ידי תלמיד כיתה י"ג שעבר הכשרה מתאימה.

 ד. המלווה יעבור הכשרה ותרגול בבית הספר. המלווה גם יקבל רשימה של מספרי הטלפון של
 התלמידים.המוסד ושל הורי 

 ה. אם ילד היורד מרכב ההסעה צריך לחצות כביש, יעשה זאת המלווה יחד אתו. בסוף הנסיעה
 יוודא המלווה שלא נשאר ילד ברכב.

 הסעת תלמידי החינוך המיוחד 3.3.4
 התלמידים הבאים זכאים להסעה מיוחדת ללא הגבלת מרחק: 3.3.4.1

 תלמידים אוטיסטים
 תלמידים חולי נופש

 עם נכויות פיזיות קשותתלמידים 
 תלמידים עם פיגור קשה

 תלמידים עם פיגור בינוני
 תלמידים עיוורים
 תלמידים חירשים

 
ההורים לדאוג  בהסעת תלמידי החינוך המיוחד, ללא קשר לסוג הלקות, כולל לקויות קלות, חובה על 3.3.4.2

עת רכב ההסעות; בהסעת הפיזור הג כי בהסעת האיסוף בבוקר ימתין עם התלמיד ליד ביתו אדם מבוגר עד
ההורדה ליד בית התלמיד אדם מבוגר שיקלוט את  בצהרים מבית הספר לבית התלמיד ימתין בתחנת

 התלמיד ויוביל אותו לביתו.

ליד הבית והשארת  אין לאפשר המתנת התלמיד לבדו עד להגעת רכב ההסעה בבוקר, ואין לאפשר הורדה
יעבירו למנהל אגף החינוך ברשות  זאת, למעט מקרה בו ההוריםהתלמיד לבדו בדרכו לביתו בצהרים. 

להישאר לבד, וכי הם אחראים בלעדית לילדם בכל אירוע  המקומית הצהרה בכתב כי התלמיד מסוגל ורשאי
 היעלמות, חטיפה, אסון וכיו"ב). שעלול לקרות (תאונה,

התלמיד(ה), והמאשר כי  את כן, ההורים ידאגו לקבל אישור מהמפקח על החינוך המיוחד המכיר-כמו
 במקרה של תלמיד מסוים ניתן לאפשר למלא את רצון ההורים.

,הסעות  1114–בהתאם לתקנות החוק להסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות התשנ"ד  3.3.4.3
ו קביעת מנהל המוסד החינוכי א תלמידים מהחינוך המיוחד תלווינה על ידי מבוגר שיוצב לתפקידו על פי

יעבור תהליך הכשרה הכולל הדרכה למצבי חירום, יכיר  המועצה המקומית או הבעלות של המוסד. המלווה
 הילדים, מוקד עירוני וכן משרדו של רכז התחבורה וההסעות של המועצה. את דרכי התקשורת להורי

מצוידים  יהיו כלי הרכב המסיעים ילדי חינוך מיוחד, אשר מגבלותיהם מפורטות ברשימה דלעיל, 4.4.3.3
,כמתחייב  1ועד גיל  3לילדים מגיל  ,ובמושב מגביה (בוסטר) המיועד 3במושב בטיחות המיועד לילדים עד גיל 

 תקניות לכל הנוסעים. מתקנת התעבורה בנושא זה, ובחגורות בטיחות

 הנחיות בטיחות לנהג 3.3.5

 הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו. 3.3.5.1

 הנהג אינו רשאי, בשום מקרה, לעזוב את רכב ההסעה כל עוד נמצאים בו תלמידים. 3.3.5.2

 הרכב. למען הסר ספק, הנחיה זו מחייבת גם אם הנהג מכבה את המנוע טרם ירידתו מן

 מורים אחראים על הסעות 3.5.3.3

ויבדקו את עמידתם המועצה/בעלות, ינחו את הנהגים  מורים תורנים בתחנות הסעה או פיקוח מטעם
 בדרישות הבאות:
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שהתלמידים ייכנסו לרכב  א. כשמגיעים לתחנת האיסוף על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד ולדאוג
 בצורה מסודרת.

 ב. אין להסיע תלמידים בעמידה.

למעט ביציאה ממסוף  ג. חל איסור מוחלט על הסעת רכב הסעות לאחור בעת איסוף או פיזור תלמידים,
 לתקנות התעבורה). 45ההסעות של בית הספר (תקנה 

וראש מחוץ לרכב, התנהגות  ד. במהלך הנסיעה על הנהג להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב (הוצאת ידיים
 פרועה של תלמידים והתנהגויות מסוכנות אחרות).

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

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

להוריד תלמידים במקומות  ז. התלמידים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש. אין להעלות או
 מזדמנים.

 ו ילד או חפץ.ח. הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר ב

ו/או כל חומר דליק או  ט. חל איסור מוחלט על אחסנת דלקים מכל סוג שהוא, לרבות תוספי דלק או שמן,
 מסוכן אחר, בתא המטען או בכל מקום אחר ברכב.

 גיל ילד היושב ליד הנהג 3.3.6

פני מספר שנים, א' לתקנות התעבורה עודכנה ל 13תקנה ( לא במכוניות פרטיות)דים מאורגנת בהסעת תלמי 
 שמותר להושיב במושב הקדמי ליד הנהג. ומאז העדכון חלו שינויים לגבי גיל הילד

מושב  ,בתנאי שהוא יושב על 1עד גיל  3בהתאם לעדכון מותר להושיב במושב הקדמי של הרכב ילד מגיל 
 , תוך שהוא חגור בחגורת בטיחות כחוק.(בוסטר)מגביה 

 איסור מוחלט להסיע ילדים אלה במושב הקדמי ליד הנהג.למרות זאת, בהסעות תלמידים חל 

בחגורת  שנים, מותר להושיב ילד במושב הקדמי ללא כל אמצעי עזר, פרט לחגירתו כחוק 1החל מגיל 
 הבטיחות התקנית של הרכב.

 יש לדאוג לכוונון גובה החגורה בהתאם לגובה הילד.

ציבוריים  אוטובוסים, אוטובוסים זעירים –עה אשר למושב האחורי של הרכב, בכלי הרכב של חברות ההס
חובה לחגור חגורות  ,אך יש 1עד גיל  3אין חובת שימוש במושב מגביה (בוסטר) לגבי ילד מגיל  -או מוניות 

 בטיחות.

חגורה  מאחר ורק חגורות מותניים הינן בטיחותיות בגילאים אלה, אין להושיב ילדים במושבים בהם יש
 אלכסונית.

 פן של הוראות הבטיחות בהסעות מאורגנות על ידי המועצה או הבעלותתוק 3.3.7

התעבורה של  המועצה המקומית או הבעלות, תדאג לביצוע כל הוראות הבטיחות המתחייבות מתקנותא.  
 משרד התחבורה ומהוראות הבטיחות של משרד החינוך

 ז וההסכם התקשרות להסעותהוראות והנחיות אלו בנושא בטיחות ייכללו בנוסח האחיד של המכרב.  
 תלמידים.

ההסעה, עד כדי  אי קיום הוראות הבטיחות על ידי מסיע כלשהו יגרום לקיזוז תשלומים המגיעים לו בגין 
 הפסקת ההתקשרות עם החברה.
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