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  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  15/2019מכרז פומבי 

  שירותי הסעות

 12לתקופה של החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ (להלן: "החברה") מזמיה בזה הצעות מחירים לשירותי הסעות, 

חודשים,  12של לתקופה חודשים, עם זכות ברירה לחברה להארכת תקופת ההתקשרות בארבע תקופת וספות, כל פעם 

  וזאת על פי התאים המפורטים במסמכי המכרז.

, שלא יוחזרו, לכל ₪ 1,000יתן לרכוש במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של את מסמכי המכרז 

  מעטפת מכרז.

  WWW.REH.CO.ILיתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר האיטרט של החברה שכתובתו: 

  תחת הכותרת "מכרזים" או במשרדי החברה.

, חולון. המשתתפים 66במשרדי  ההלת החברה, רחוב מפרץ שלמה  10:00, בשעה 20.5.2019כס מציעים יתקיים ביום 

  במכרז מוזמים להשתתף בישיבה.

יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) עד   15/2019את ההצעות, במעטפה סגורה ושאת ציון מכרז פומבי מס' 

חולון. הצעה שתוגש לאחר , 66מפרץ שלמה , בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, רח' 14:00עד לשעה  29.5.2019ליום 

  המועד ה"ל תפסל ולא תובא לדיון.

  החברה איה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

  .03-5582050לפרטים וספים יש לפות למשרדי ההלת החברה בטלפון  

  

  

  חן שמשון , מכ"ל                           
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  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  15/2019מכרז פומבי 

  שירותי הסעות

  מסמכי המכרז

 

  תאים כלליים של המכרז.  .1

 הצהרת המציע על הכסותיו ואישור רו"ח. .2

 תצהיר המציע .3

 הצעת מחיר.  .4

 וסח כתב ערבות בקאית.  .5

  חוזה ההתקשרות וספחיו. .6
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לבידור ולבילוי (חולון) בע"מהחברה   

  שירותי הסעות 

  15/2019מכרז פומבי מס' 

  תאים כלליים

  כללי .1

החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ (להלן: "החברה") עורכת פעילויות שוות בייהן: הסעות לילדי גי  .1.1

ופש שתי הילדים במסגרת סל תרבות, הסעות לתלמידי בתי הספר, הסעות לעובדי החברה לימי טיול, ו

  באילת, הסעות במסגרת אירועי ה"גרד פרי" ועוד, וזאת על פי התאים המפורטים במסמכי המכרז.

שים,  9או באוטובוסים זעירים. גיל כלי הרכב האמורים לא יעלה על \ההסעות תתבצעה באוטובוסים ו .1.2

ידי משרד התחבורה מכלי ואילך. כלי הרכב יכללו את כל האביזרים הדרשים על  2010דהייו משת יצור 

 רכב המשמשים להסעת וסעים וכן כל דרישות משרד החיוך והתרבות. 

תאי ההתקשרות יהיו על פי תאי המכרז וחוזה ההתקשרות על ספחיו המצ"ב כחלק בלתי פרד  .1.3

 ממסמכי המכרז.

  תאים להשתתפות במכרז .2

 ז, בכל התאים המפורטים להלן: רשאים להשתתף במכרז זה מי שעומדים, במועד הגשת ההצעות במכר

 ₪  6,000,000(במצטבר), היו לפחות  2018 -ו 2017מי שהיקף הכסותיו ממתן שירותי הסעות, בשים  .2.1

  (לא כולל מע"מ). 

 יש לצרף להצעה את הצהרת המציע על הכסותיו ואישור רו"ח לפי הוסח שבמסמכי המכרז. 

  ואילך). 2010שים (מתאריך יצור  9יעלה על  אוטובוסים לפחות, שגילם לא 8 -מי שמחזיק ב .2.2

 יש לצרף להצעה אסמכתאות להצעה לרבות רישיוות רכב תקפים.

בעל רישיון תקף ממשרד התחבורה להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים כמשמעו בצו הפיקוח  .2.3

  . 1985-על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה

 תוקף.-צרף להצעה העתק רשיון בריש ל

 8, קבוצה 1995-בעל רישיון תקף ליהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוי רישוי)(תיקון) התש"ה .2.4

  .הסעת וסעים -ס"ק (א) 8.4רכב ותעבורה, סעיף 

 יש לצרף להצעה העתק תקף של הרשיון מאושר "אמן למקור" בחותמת וחתימת עו"ד. 

טיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מיוי מטעם מהל אגף קציי בטיחות מי שמעסיק קצין ב .2.5

  בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקות התעבורה. 

יש לצרף להצעה שם, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה, 

  וכן לצרף צילום רשיון של קצין הבטיחות.
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  המציע חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך דין. יש לצרף להצעה את תצהיר  .2.6

לפחות, שהוצאה, לבקשת המציע,  ₪ 30,000להצעה במכרז צורפה ערבות בקאית, אוטוומית, בסך של  .2.7

לפחות, לפי וסח הערבות שבמסמכי  29.8.2019בתוקף עד ליום על ידי בק בישראל, לפקודת החברה, 

 כי המכרז וחוזה ההתקשרות שבמסגרתו. המכרז, וזאת להבטחת קיום תאי מסמ

החברה תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תאי 

המכרז וחוזה ההתקשרות ולגבות את סכומה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל 

 סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין.

  ציע רכש את מסמכי המכרז.המ .2.8

 יש לצרף להצעה העתק הקבלה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע. 

הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הדרשים במכרז,  היסיון והערבות  .2.9

 הבקאית יהיו על שם המציע במכרז בלבד.

  ההצעה .3

הצעות המחירים תוגשה על גבי מסמך הצעת מחיר, בעט בלבד, בעותק אחד של חוברת המכרז. ההצעה  .3.1

  תקוב בהחה, אחת, זהה, באחוזים, ביחס לכלל המחירים המפורטים במסמך הצעת המחיר.  

המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע השירותים. המציע לא יהיה  .3.2

 י לכל תשלום וסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.זכא

 על המציע לחתום על מסמכי ההצעה, בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. .3.3

 תאי התשלום יהיו בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות.  .3.4

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90הצעת המציע תהיה בתוקף לתקופה של  .3.5

 אישורים ומסמכים .4

 גם את האישורים והמסמכים הבאים: המציע יצרף להצעתו

  אישורים תקפים על יהול ספרים ויכוי מס במקור. .4.1

תעודת רישות תאגיד וכן אישור עורך דין בדבר זהות מורשי  -במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד .4.2

 החתימה של המציע המוסמכים לחייב את המציע בחתימתם.

 כרז, חתומים על ידי המציע.מסמך/י ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם המ .4.3

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. .4.4
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  הבהרות ושיויים -כס מציעים .5

  , חולון.66במשרדי ההלת החברה, מפרץ שלמה  10:00בשעה  20.5.2019כס מציעים יתקיים ביום  .5.1

מסמכי החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכיס שיויים ותיקוים ב .5.2

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השיויים והתיקוים כאמור, יהיו חלק בלתי פרד 

מתאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים בפקסימיליה או בדואר אלקטרוי לפי הכתובות 

  שיימסרו לה.

 הוצאות המכרז ושמירת זכויות .6

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולה על  .6.1

  המציע. 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה, והמציעים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  .6.2

  במסמכי המכרז אלא לצורך הכת והגשת הצעה במכרז זה.

  הגשת ההצעות .7

(לא לשלוח  במסירה אישית בלבד, 15/2019טפה סגורה, ושאת ציון מכרז פומבי מס' את ההצעות יש להגיש במע

בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, רח' הר הצופים, קרית שרת, חולון.  14:00, עד לשעה 29.5.2019בדואר) עד יום 

  הצעה שתוגש לאחר המועד ה"ל תפסל ולא תובא לדיון.

  בחית ההצעות .8

כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תאיה או בשל חוסר התייחסות  החברה רשאית לא להתחשב .8.1

לתאי המכרז באופן שלדעת החברה מוע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום 

 לפסילת ההצעה.

החברה רשאית לבחון במסגרת בחית ההצעות את אמיות וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע  .8.2

 יוה עם המציע בעבר.ואת יס

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שיוי או תוספת שייעשו במסמכי  .8.3

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שיוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

 בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

מהמציעים פרטים ו/או מסמכים וספים ו/או הבהרות וספות לשביעות רצוה החברה רשאית לדרוש  .8.4

המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מת לבחון את המציע, חוסו הכלכלי, יסיוו המקצועי והצעתו, 

 במסגרת שיקוליה, כאמור.

 החברה איה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה. .8.5
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 דעה על תוצאות המכרזהו .9

 לזוכה במכרז תימסר על כך הודעה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוי, לפי הפרטים שמסרו על ידו. .9.1

מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות  שהומצאה על  .9.2

  ידו עם הצעתו במכרז.

  זוכה ובהחלטת ועדת המכרזים.מציע שלא זכה במכרז רשאי לעיין במסמכי ההצעה ה .9.3

חודשים  12מציע שזכה במכרז מתחייב להאריך את הערבות שמסרה על ידו עם הצעתו לתקופה של  .9.4

לפחות וכן להמציא לחברה אישור על קיום ביטוחים, על פי הוסח המצ"ב למסמכי המכרז, כשהוא חתום 

  כי המכרזעל ידי חברת ביטוח מטעמו, הכול כמפורט בחוזה ההתקשרות שבמסמ

מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה החברה רשאית לבטל את הזכייה. אין  .9.5

  בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

בוטלה הזכייה במכרז, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה להגיש את הערבות שבידה לגביה ולחלט את  .9.6

מראש. כמו כן תהיה החברה רשאית להכריז כזוכה חלופי את המציע  סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים

  במכרז, שהצעתו דורגה הבאה בתור, והמציע יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 

  

  בכבוד רב,                            

                    

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ                        
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  מהחברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"

            15/2019מכרז פומבי מס' 

  שירותי הסעות

  הצהרת המציע על הכסות ואישור רו"ח

  

  .            שם המציע:

  

  .              תאריך:

  

  הריו להצהיר כדלקמן:

(לא כולל  ₪ 6,000,000 -(במצטבר) היו למציע הכסות ממתן שירותי הסעות בסך שאיו מוך מ 2018 -ו 2017בשים 

  .מע"מ)

                  

            חתימת המציע

  

                                

  אישור רואה חשבון

  

(להלן: "המציע") וכרואי החשבון שלו ביקרו את הצהרת המציע בדבר הכסות ממתן שירותי הסעות,       לבקשת 

(במצטבר), כמדווח לעיל. ההצהרה היה באחריות ההלת המציע. אחריותו היא לחוות דעה על  2018 -ו 2017בשים 

  ה זו בהתבסס על ביקורתו. הצהר

  

ערכו את ביקורתו בהתאם לתקי ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה ה"ל הצגה מטעה מהותית. או סבורים שביקורתו 

  מספקת בסיס אות לחוות דעתו. 

דעתו בהתבסס על ביקורתו הצהרה זו משקפת באופן אות מכל הבחיות המהותיות את הצהרת המציע בדבר הכסות ל

  (במצטבר). 2018 -ו 2017ממתן שירותי הסעות, כאמור, בשים 

  

  בכבוד רב,                            תאריך: 

  רואה חשבון                              
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  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  15/2019פומבי מס' מכרז 

  שירותי הסעות

  תצהיר המציע

  לכבוד

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ (להלן: "החברה")

  ועיריית חולון (להלן: "העירייה")

  

אי הח"מ: שם: ____________ ת.ז ________________ מרח' ____________________,  המשמש מורשה 

ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי  חתימה של המציע, ___________________,

(להלן: "המכרז"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא  15/2019מס' 

  אעשה כך, מצהיר בזאת כדלקמן:

  כללי

הבו לפרטיהם את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאים מצורפים, ואו מקבלים על עצמו לבצע  .1

  את כל הפעולות וההתחייבויות שבמסמכי המכרז. 

כל הפרטים שאו מוסרים בכל מסמכי המכרז, לרבות בכל הספחים והתצהירים, הים כוים, מלאים, מדויקים  .2

  ואמת לאמיתה.

מכרז מוגשת לאחר שערכו את הבדיקות הדרושות, להחת דעתו, בכל הוגע לכלל הגורמים וההוצאות ההצעה ב .3

הכרוכות בביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי ההזמה, וכי לא בססו הצעתו על מצגים ו/או הבטחות ו/או אמירות 

ג דרישות ו/או תביעות המבוססות על אי שעשו בעל פה על ידי החברה ו/או העירייה ו/או מי מגורמיהן, וכי לא צי

 הבה ו/או אי ידיעה, ואו מוותרים, מראש, על כל טעות, כאמור.

למציע הידע, המומחיות, האיתות הכספית, האמצעים הטכיים, הציוד, כוח האדם המקצועי, הרישיוות וההיתרים  .4

 וכל הדרש לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

היה בתחום המטרות, התקות, ההלים והסמכויות, הקבועים במסמכי התאגדות של המציע (במקרה הצעת המציע  .5

שהמציע היו תאגיד), וכי תקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים וכל מיעה על פי כל דין ו/או חוזה 

 ת המציע לכל דבר ועיין.לחתימותיו על כל מסמכי מכרז זה ועל הצעת המציע וכי חתימותיו מחייבות א

 הצעת המציע מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.  .6

כון ליום תצהיר זה  המציע איו מצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק וכן לא מתהלים כגדו הליכים משפטיים  .7

 .העלולים לפגוע ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואם ובמועדם
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 חוק עסקאות גופים ציבוריים

  קיום דיי עבודה ועמידה בחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלויות

ב(א) לחוק 2"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -בתצהירי זה, המוחים "בעל זיקה" "עבירה", "הורשע" ו .8

של מוחים אלה וכי אי מבי/ה  . אי מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

  אותם. הי מצהיר כי המציע היו "תושב ישראל".

ו/או לפי חוק שכר  1991-המציע ו"בעל הזיקה" לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התש"א .9

מכרז, או אם באוקטובר ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ב 31, אשר עברו אחרי יום 1987-מיימום, התשמ"ז

הורשעו ביותר משתי עבירות הרי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה לפחות שה אחת ממועד ההרשעה 

 האחרוה.

 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע 1998-הוראות חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלויות, התש"ח .10

 או

 יע והוא מקיים אותן דהיו:הוראות חוק שוויון זכויות חלות על המצ

עובדים לפחות, ואי מצהיר בשם המציע על התחייבותו לפות למהל הכללי של משרד  100המציע מעסיק  .10.1

לחוק שוויון זכויות , ובמידת הצורך  9העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחית חובותיו לפי סעיף 

תן החיה שיש בה כדי להטיל טל כבד מדי כהגדרתו לשם קבלת החיות בקשר ליישומו; ואולם לא תי –

  (ה) לחוק שוויון זכויות; 8בסעיף 

  או

המציע התחייב בעבר לפות למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות  .10.2

כי פה הוא הצהיר  –לעיל ועשתה איתו התקשרות שלגביה התחייב, כאמור, באותו  סעיף משה  10.1סעיף 

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומו; 9כדרש ממו, ואם קיבל החיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

  

אי מצהיר על התחייבותו של המציע להעביר העתק מתצהיר זה למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 יום ממועד ההתקשרות 30והשירותים החברתיים, בתוך 

  קשר עסקי ו/או יגוד עיייםאי קיום קירבה ו/או 

 הו מצהירים בזאת, כי הוראות הסעיפים בפקודת העיריות, המפורטים להלן, ידועות והירות למציע ולו. .11

  א(א) לפקודת העיריות (וסח חדש) 122סעיף 

או "חבר עירייה, קרובו, סוכו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה של עשרה אחוזים בהוו 

 -ברווחיו או שאחד מהם מהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעיין זה, "קרוב" 

  בן זוג, בן או בת, אח או אחות".

  (א) לפקודת העיריות (וסח חדש) 174סעיף 

זוגו או שותפו -ו על ידי בן"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה וגע או מעויין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו א

  או סוכו, בשום חוזה שעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למעה".

  (א) בהודעה בדבר כללים למיעת יגוד עייים של בחרי הציבור ברשויות המקומיות 12סעיף 
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חבר עירייה או  –"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעיין זה; "חבר עירייה" 

  )(ב)").1(5 -)(ב) ו1(1קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

  בהון או ברווחים של גוף. 10%מהל או עובד אחראי בגוף, או מי שיש לו חלק העולה על  - "בעל שליטה"  

  ת, סוכן או שותף.בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחו - "קרוב"  

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין העירייה ו/או ראש  המציעהו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי לא קיימים בין 

העירייה ו/או לסגיו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, קירבה משפחתית ו/או חברות 

ו/או גיעה ו/או הכרות אישית (להלן: "קירבה") כל יגוד עייים ו/או עיין ו/או גיעה ו/או בקשר עסקי/משפחתי 

קשר אחר כלשהו קבוע או זמי, כאמור לעיל, ואם כן הו מתחייבים לצרף להצעתו למכרז זה מכתב בו פרט או 

  עם מי יש למציע קירבה ו/או קשר, ומאיזה סוג.

מתחייב להימע מכל פעולה שיש בה יגוד עייים ביו לבין העירייה  המציעהו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי 

ו/או לסגיו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, במישרין ו/או בעקיפין,  ו/או ראש העירייה

 ומתחייב בזאת להודיע לעירייה על כל חשש לקיום יגוד עייים כאמור.

ת על פי המכרז והחוזה לבין כל פעילו המציעהו מצהירים בזאת, כי לא מתקיים כל יגוד עייים בין התחייבויות 

  ו/או התחייבות אחרת שלו.

אי והמציע לא היו מעורבים באירוע המצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בעין/ושא/תחום שהיה  .12

באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, המציע לא הציע, במסגרת הצעתו במכרז, כל עובד ו/או מהל ו/או קבלן 

  אמור.משה, אשר היו מעורבים באירוע, כ

  לצרכי סעיף זה "אירוע" ייחשב כאירוע בו מתקיימים כל התאים המפורטים להלן:

אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק, במישרין ו/או בעקיפין, בסוג השירותים ו/או במתן  .12.1

 השירותים שוא המכרז ובעיין עבירה שמתחום טוהר המידות;

 תחת חקירה פלילית; האירוע מצא תחת חקירה פלילית או היה .12.2

אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד ו/או  .12.3

 המהל ו/או קבלן המשה;

לא קבע לגבי אירוע, כאמור, על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המהל ו/או קבלן המשה  .12.4

 היו וקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ווהג המקובל בתחום.לא יכולים היו למועו גם אם 

  _____________________              ________________ 

  חתימת המצהיר                    תאריך  

  

  אישור עורך דין

  

אי הח"מ ______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפי ה"ה שם: _______________ 

שם: _______________ ת.ז: ____________, המשמש/ים כמהלי הספק, הרשאים מטעמו  -ת.ז: _____________ ו

לחתום ולחייב את הספק בחתימתם לכל דבר ועיין, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים 

  תצהירו/ם זה, וחתמו עליו. לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו בפי את כוות

                   _________________        

  חתימת וחותמת  עורך דין                  
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  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  15/2019מכרז פומבי מס' 

  שירותי הסעות

  הצעת מחיר

תי ההסעות את תמורת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז או מבקשים לקבל בגין שירו

  המחירים המפורטים בטבלה שלהלן ביכוי ההחה שלהלן: 

 .אחוז החה בשיעור %______ מהמחירים בטבלה שלהלן

  .0במקרה של אי מתן החה תצוין הספרה 

  ההחה המוצעת על ידי המציע תהיה זהה ואחידה לכל המחירים שבטבלה שלהלן.

  

  טבלת מחירים

  ₪ -מחיר לסיעה ב  שעות  חודשי פעילות  למקום  ממקום  סעיף

  לא כולל מע"מ

אביב או ספארי -לוה פארק תל  חולון  1

  רמת גן או היי ג'אמפ פתח תקוה

  אוגוסט-יולי

  

08:00-14:00  925  

  סופרלד או סימה סיטי ועוד  חולון  2

  ראשון לציון (סבב אחד)

  900  08:00-14:00  אוגוסט-יולי

  סופרלד או סימה סיטי ועוד  חולון  3

  ראשון לציון (שי סבבים)

  אוגוסט-יולי

  

08:00-14:00  1,160  

  חולון  חולון  4

  (סבב אחד)

  אוגוסט-יולי

  

08:00-14:00  640  

  חולון  חולון  5

  (שי סבבים)

  אוגוסט-יולי

  

08:00-14:00  750  

  חולון  חולון  6

  (שלושה סבבים)

  אוגוסט-יולי

  

08:00-14:00  870  

  חולון  חולון  7

  (סבב אחד)

  440  08:30-12:30  יוי-ספטמבר

  חולון  חולון  8

  (שי סבבים)

  580  08:30-13:00  יוי-ספטמבר

  720  08:30-13:30  יוי-ספטמבר  חולון (שלושה סבבים)  חולון  9
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ספטמבר /   אילת   חולון  א' 10

אוקטובר / 

  ובמבר

  הקפצה הלוך

07:30  

3,300  

ספטמבר /   חולון  אילת   ב' 10

אוקטובר / 

  ובמבר

  הקפצה חזור

12:00  

3,300  

  430  כיוון אחד  יוי-ספטמבר  ים-בת  חולון  11

  600  הלוך ושוב  יוי-ספטמבר  ים-בת  חולון  12

  ים) -ת"א (דרך בת  חולון  13

  הקפצות כל היום

  2,100  08:00-20:00  יוי-ספטמבר

כיוון אחד   יוי-ספטמבר  אביב-ים / תל-בת  תב"ג  14

  הקפצה

900  

  עדיום טיול   חולון  15

  ק"מ 450 

  3,300  06:00-20:00  כל השה

  יום טיול עד  חולון  16

  ק"מ 300 

  3,000  06:00-18:00  כל השה

  יום טיול עד   חולון  17

  ק"מ 250

  2,600  06:00-17:00  כל השה

  יום טיול עד   חולון  18

  ק"מ 200

  2,200  06:00-16:00  כל השה

  08:00-20:00  כל השה  גדרה/אשדוד  חולון  19

הלוך הקפצה 

  ושוב

1,500  

  הרצליה/רמת השרון/רעה  חולון  20

  כפר סבא/יבה

  08:00-20:00  כל השה

הקפצה הלוך 

  ושוב

1,400  

  אביב/ראשון לציון/-רמת גן/תל  חולון  21

  קרית אוו/יהוד/אור יהודה

  סביון/גי יהודה/גי תקווה

  08:00-20:00  כל השה

הקפצה הלוך 

  ושוב

900  

  08:00-20:00  כל השה  תיה  חולון  22

הקפצה הלוך 

  ושוב

1,800  

  1,100  08:00-20:00  כל השה  פתח תקווה/ראש העין  חולון  23
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הקפצה הלוך 

  ושוב

  08:00-20:00  כל השה  רחובות/ס ציוה  חולון  24

הקפצה הלוך 

  ושוב

1,050  

  

 למחירים לעיל יתווסף מע"מ כדין

  .%15המציע שיעור של על הסעות בימי שבת וחג יתווסף על המחירים בהצעת 

או מצהירים בזאת כי ידוע לו כי החברה רשאית להזמין כמות אוטובוסים בהתאם לצורך בהודעה מראש כפי  .13

שקבוע בחוזה. בכל מקרה המחירים המוצעים על ידו יהיו תקפים ולא יחולו שיויים במחירי הסיעות המוצעים 

רות, ולא תהייה לו כל טעות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, על ידו, למעט עדכון מחירים כקבוע בחוזה ההתקש

 מכל עילה שהיא, כגד החברה בגין היקף שירותי ההסעות שימסרו לו בפועל.

המחירים הדרשים על ידיו מבוססים על התאים שבמסמכי המכרז וכוללים את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם  .14

   של כל התחייבותו על פי מסמכי מכרז.

מקומות, לפחות, העומד בכל דרישות מסמכי המכרז, או הייה זכאים  20ידוע לו כי בגין אספקת מייבוס של  .15

 מהמחירים המוצעים על ידו, בתוספת מע"מ כדין. 75% -לסך השווה ל

לסך  מקומות, לפחות, העומד בכל דרישות מסמכי המכרז, או הייה זכאים 10ידוע לו כי בגין אספקת "ואן" של  .16

 מהמחירים המוצעים על ידו, בתוספת מע"מ כדין. 50% -השווה ל

ידוע לו כי המחירים המוצעים על ידיו יהיו צמודים למדד מחירי תשומה לאוטובוסים זעירים ציבוריים  .17

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו (להלן: "המדד"), ויעודכו 

    -המתפרסם ב 2019לת כל תקופת חוזה וספת, כהגדרתה בחוזה, בהתאם לשיוי ממדד חודש אפריל בתחי

(להלן: "המדד הבסיסי") ועד למדד שיהיה ידוע בתחילת כל תקופת חוזה וספת. המחירים המעודכים,  15.5.2019

ל שיוי במחירים המוצעים על כאמור, יחולו בתקופת החוזה הוספת האמורה. למעט ההצמדה, כאמור, לא יחול כ

 ידיו.

_____________        _____________________ 

  חתימת המציע            תאריך        
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 החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  15/2019מכרז פומבי מס' 

  שירותי הסעות

  לכבוד

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  , קרית שרת, חולון66רח' מפרץ שלמה 

..ג.א  

  הדון: ערבות בקאית

"המבקש") או ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  -על פי בקשת ____________ ת.ז./ ח.פ. _______________(להלן 

להבטחת מילוי תאי  15/2019), וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי  ₪( שלושים אלף  ₪ 30,000סכום עד לסך של 

  המכרז וחוזה ההתקשרות שבמסגרתו.

יום מקבלת דרישתכם הראשוה בכתב שתגיע אליו,  14או מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה"ל תוך 

מבלי להטיל עליכם לבסס או למק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר  המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם

  לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של הסכום ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת 

  לחלק מהסכום ה"ל בלבד, בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה"ל.

  לתי תלויה ולא יתת לביטול.ערבות זו היה בלתי חוזרת, ב

  ועד בכלל. 29.8.2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד  

  לא תעה.  29.8.2019דרישה שתגיע אליו אחרי 

  ערבותו זו בטלה ומבוטלת. 29.8.2019לאחר יום 

  ערבות זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

  חר לא תחשב כדרישה לעיין כתב ערבות זה. דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוי א

  

  בכבוד רב,                          

  _____________ בק                  
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 ח ו ז ה

  2019שערך וחתם בחולון ביום _______ לחודש ______ שת  

  -ב י ן  -

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  חולון, 66רח' מפרץ שלמה מ

  (להלן: "החברה")

  ;מצד אחד                                                   

  -ל ב י ן  -

_____________________  

______________________  

______________________  

  להלן: "הקבלן")(

  מצד שי;

  למתן שירותי הסעות, וזאת על פי התאים המפורטים במכרז; 15/2019והחברה פרסמה מכרז פומבי מס'    הואיל:

והקבלן הגיש, במסגרת המכרז, הצעה למתן השירותים, והחברה קבעה את הצעתו כהצעה הזוכה במכרז,   והואיל:

  וזאת בכפוף לתאים כמפורט בחוזה זה להלן;

והצדדים מסכימים ומצהירים כי תאי מתן השירותים והתמורה שתשולם לקבלן יהיו במסגרת של קבלן      והואיל:

  יו בין החברה לקבלן יחסי עובד מעביד;עצמאי, ולפיכך אין ולא יה

  והצדדים מעוייים להעלות על הכתב את תאי מתן השירותים;   והואיל:

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותה בין הצדדים כדלקמן:

  כללי .1

  דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. .1.1

  בחוזה זה תהיה למוחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:  .1.2

למתן שירותי הסעות, שפורסם על ידי החברה לבידור   15/2019מכרז פומבי מס'  ""המכרז

  ובילוי (חולון) בע"מ. 

 עיריית חולון.  "העירייה"

  החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ.  "החברה"

מי שימוה על ידי החברה להיות ציגה לעיין חוזה זה ולפקח על מילוי   "המהל"

החברה רשאית למות מהל אחר, בכל עת, בהודעה  פיו.התחייבויות הקבלן על 

   שתיתן לקבלן.
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לרבות ציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל קבלן         "הקבלן"

  משה הפועל בשמו או מטעמו במתן השירותים.

ים, לרבות כל פירושו החוזה, על כל ספחיו, בין שצורפו ובין שאים  מצורפ   "החוזה"

  מסמך, מכל מין וסוג שהוא, שיצורף לחוזה בעתיד, ולרבות מפרטים וספים.

כל המרכזים המוהלים על ידי החברה, לרבות הוספת ו/או גריעת מרכזים, הכול   "מרכזי החברה"

  על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

ההתקשרות, שיוזמו על ידי שירותי הסעות, על פי הקבוע במסמכי המכרז וחוזה   "השירותים"

  החברה מהקבלן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

כלי הרכב המפורטים במסמך הצעת המחיר שבמסמכי המכרז, העומדים   "כלי הרכב"

  בדרישות ובתאים שקבעו במסמכי המכרז וישמשו למתן השירותים.

  תוקף, מעת לעת., כפי שתהיה בפקודת התעבורה [וסח חדש]  "פקודת התעבורה"

  , כפי שתהייה בתוקף, מעת לעת.1961 -תקות התעבורה, תשכ"א  "תקות התעבורה"

מדד מחירי תשומה באוטובוסים או מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים   "המדד"

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא 

  במקומו.

  .15.5.2019שפורסם בתאריך  2019אפריל  מדד חודש  "המדד הבסיסי"

  המדד שיהיה ידוע במועד תחילת כל תקופת חוזה וספת.  "המדד הקובע"

  הספחים שלהלן מהווים חלק בלתי פרד מחוזה זה: .1.3

  פרטי קצין בטיחות.    ספח א'

  אישור על קיום ביטוחים.     ספח ב'

  תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשוה.     ספח ג'

  החיות ביטחון ובטיחות.     ספח ד'

  כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכוו להלן ולשם הקיצור "החוזה".

הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התאים והדרישות שבהם וכי  .1.4

  בעו בחוזה זה.יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות, התאים המפורטים  ובמועדים שק

הקבלן מצהיר בזה, כי אין כל מיעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת, מכל סוג שהוא, להתקשרותו בחוזה  .1.5

  זה עם החברה.

הקבלן מצהיר כי יש לו כוח אדם, מיומן ובעל יסיון רב בביצוע השירותים כדרש בחוזה זה, וזאת בהיקף  .1.6

ה זה במלואן ובמועדים שקבעו בחוזה. וכן כי יש לו הידע, הדרש לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוז

היכולת, המשאבים, כלי הרכב המתאימים בכמות הדרשת וכן כל הציוד לצורך מתן השירותים על פי 

 חוזה זה. 
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הקבלן מצהיר כי יש ויהיה בידו, בתוקף, בכל תקופת ההתקשרות, כל הרישיוות הדרשים למתן  .1.7

זה בהתאם להוראות כל דין, לרבות, פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות  השירותים המפורטים בחוזה

 לכל כלי הרכב שישמשו לצורך מתן השירותים על פי חוזה זה. 

הקבלן מתחייב כי כל פעולה הקשורה במתן השירותים ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או  .1.8

וי ההתחייבות, כאמור, על ידו ועל חשבוו מילוי כל תאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר מיל

 והוצאותיו.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם החברה יהא כמעמד קבלן  עצמאי, ולא יהיו  .1.9

ביו לבין החברה או בין החברה לבין מי שיועסק על ידו לשם מתן השירותים לחברה על פי חוזה זה יחסי 

 עובד מעביד.

יקבע על ידי ערכאה משפטית מוסמכת כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה לבין  בכל מקרה בו .1.10

הקבלן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה בגין כל תשלום בו תחויב החברה בגין קביעה, כאמור, 

ובלבד שהחברה תה לקבלן הודעה מיד עם היוודע לה בדבר דרישה ו/או תביעה, כאמור, והעבירה לידו 

  ת היהול הבלעדי של ההגה בפיה לרבות יהול מו"מ לפשרה.א

חוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים, אם הייתה. הקבלן מתחייב ומצהיר כי  .1.11

אין לו כל טעות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, שעילתן בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים ו/או 

אם בכתב ואם בעל פה, קודם לחתימת חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד התחייבויות שעשו, אם עשו, 

  חתימתו, מסדיר באופן מלא וממצה את כל זכויות והתחייבויות הצדדים.

הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בוחות, ביעילות ובדייקות, והכל על פי המפורט  .1.12

 במסמכי החוזה.

  . ספח ד'על החיות בטחון ובטיחות מפורטות, הקבלן מתחייב כי כל הג מסיע יחתום  .1.13

, הן על  1983-הקבלן מתחייב להקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג .1.14

  ידי ההגים והן על ידי הוסעים.

הקבלן מתחייב לקיים את הוראות החוק למיעת העסקה של עברייי מין במוסד המכוון למתן שירות  .1.15

, הן לגבי עובדיו הקבועים והן לגבי עובדיו הזמיים. לצורך קיום הוראות החוק 2001-ם, התשס"אלקטיי

האמור מתחייב הקבלן להעביר לחברה אישור ממשטרת ישראל, לגבי כלל עובדיו, כי העובדים האמורים 

שור רשאים לעבוד במוסד לקטיים על פי החוק. למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק לאחר קבלת האי

האמור יהיה הקבלן רשאי להעסיק את העובדים בביצוע השירותים על פי חוזה זה. ככל שלגבי מי 

מהעובדים לא יתקבל אישור ו/או שיימצא כי העובד איו רשאי לעבוד על פי החוק מתחייב הקבלן שלא 

  להעסיקו במתן השירותים על פי חוזה זה.

 המהל  .2

  על ביצוע השירותים.המהל יהיה מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח  .2.1
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אין בפיקוח המהל כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה ומאחריותו בגין ביצוע  .2.2

ה את אחריותו של הקבלן לבצהשירותים, עמידה במועדי הביצוע בהתאם לחוזה, וביקורתו איע ה מקטי

  את השירותים על פי החוזה.

מצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, אין לראות בזכות הפיקוח שיתה למהל אלא א .2.3

ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין לקבלן של שירותים הן במידה והמדובר הוא באחריות 

לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחית אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי החברה ולתוצאות 

  הביצוע.

 מהות ההתקשרות .3

מתחייב בזה לתת לחברה את השירותים בכל ימות השבוע, לרבות שבתות וחגים, והכל בהתאם  הקבלן .3.1

לתאי חוזה זה, המחירים שהוצעו על ידו בהצעתו במכרז, ובהתאם להזמות עבודה שתועברה אליו, 

  מעת לעת, על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ימים מראש קודם למועד המבוקש לביצוע ההסעות, על  3החברה תמסור לקבלן הזמות בכתב, לפחות  .3.2

 5מת שהקבלן יוכל להיערך בהתאם לכמות כלי הרכב אשר ישמשו למתן השירותים. הזמות של 

ק"מ לכיוון אחד (לדוגמא: הקפצות לאילת), יועברו  100 -אוטובוסים ומעלה והזמות ליעדים שמעל ל

 ימים מראש לפחות. 10לקבלן בהודעה של 

ן מתחייב כי ההגים מטעמו אשר יבצעו את השירותים הים בעלי יסיון של שתיים, לפחות, בעלי הקבל .3.3

רישיון היגה תקף ובסיווג המתאים להסעת וסעים ולכלי הרכב הדרשים לצורך מתן השירותים על פי 

 חוזה זה וכי ההגים הים בעלי אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין.

שלא להעסיק בביצוע ההסעות הגים שעברו עבירות חמורות כגון: מהירות מופרזת הקבלן מתחייב  .3.4

בשתיים האחרוות, סיעה באור אדום, עקיפה על קו הפרדה רצוף בחמש שים האחרוות, היגה תחת 

 השפעת סמים או אלכוהול, גרימת מוות ברשלות ורישיון ההיגה שלו לא שלל בחמש השים האחרוות.

תחייב להתייצב במקומות האיסוף, במועד שקבע עימו, עם רכב תקין, קי וכשיר לביצוע הקבלן מ .3.5

 ההסעות, והכול על פי הוראות המהל.

הקבלן ימה ציג מטעמו ששמו יועבר לחברה (להלן: "ציג הקבלן"). ציג הקבלן יצויד במכשיר טלפון  .3.6

 שעות ביממה.  24יתן להשיגו סלולארי ו/או איתורית וישמש כאיש קשר מול החברה ויהיה  

הקבלן מתחייב לדווח למהל, על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמן ההסעה, הקשורה בהתהגות  .3.7

הילדים והוסעים או בחציית כביש של ילד, מיד לאחר שירד מכלי הרכב ועל פי דרישת המהל לערוך 

 בדיקה של האירועים ולהפיק לקחים ולסכם דרכי פעולה.

עם מרכב תקי ו/או באוטובוסים זעירים  ברכב מסחרי אחודיב כי ההסעות תתבצעה הקבלן מתחי .3.8

ציבוריים ו/או באוטובוסים, על פי דרישת החברה, ואך ורק ברכבים מהסוגים המפורטים, שגילם לא 

 ואילך.  2010יעלה על תשע שים, דהייו שת ייצור 
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במהלך תקופת ההתקשרות וכי כלי הרכב, ציודם, הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין  .3.9

אביזריהם, סימויהם ומביהם הים בהתאם לפקודת התעבורה, תקות התעבורה ועל פי כל דין לרבות 

  התאים בהם ו/או התאים ברישיוות כלי הרכב.

דרשים הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו מצוידים במזגן תקין, בערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות ה .3.10

על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות וסעים בכלל וילדים בפרט, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, 

מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקיים וארגזי עזרה ראשוה, אלוקה, שמיכת ג'ל, הכול כמפורט 

 בתקות התעבורה, כפי שתהייה בתוקף, מעת לעת.

כב יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקיות עבור כל וסעי הרכב, במושבי הקבלן מתחייב כי כלי הר .3.11

א לתקות התעבורה וכן כי 364-א ו83בטיחות ו/או מושבים מגביהים, על פי הצורך, כמתחייב מסעיפים 

 .1.7.2007יותקו בכל הרכב פסי איתות וסימון בהתאם לתקן הישראלי כדרש החל מיום 

ההסעות באישור מראש ובכתב של המהל, בכלי רכב שוים מהמפורט  הקבלן יהיה רשאי לבצע את .3.12

במסמך הצעת המחיר שבמסמכי המכרז, ובלבד שכלי הרכב, אשר ישמשו לביצוע ההסעות, לא יפחתו 

בטיבם, וחותם ובטיחותם מכלי הרכב האמורים. בכל מקרה, כאמור, לא תשולם לקבלן כל תוספת 

 כרז.תשלום על המחיר המצוין בהצעתו במ

הקבלן מתחייב לדאוג במקרה של תקלה בכלי רכב המשמש למתן השירותים על פי חוזה זה לרכב חליפי,  .3.13

זהה לכלי הרכב הדרש לצורך מתן השירותים, כך שבכל מקרה ייתו השירותים במועדים הקבועים 

 בחוזה זה.

ין החלות על הסעת וסעים, הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל ד .3.14

ילדים או יותר לסיים  9לתקות התעבורה, המחייבת כל הג המסיע  84ילדים ותלמידים, לרבות תקה 

בהצלחה קורס למסיעי ילדים שאושר על ידי רשות הרישוי, ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם 

 לתקות התעבורה.  168 -ו 83רשות הרישוי וכן תקות 

חייב כי כל אחד מהרכבים יהיה בעל האישורים וההיתרים הדרושים על פי כל דין, לרבות, הקבלן מת .3.15

 היתר בתוקף לכל אחד מהרכבים להסעת ילדים/תלמידים מטעם רשות הרישוי.

הקבלן מתחייב לבצע טרם תחילת מתן השירותים, השתלמות הלים ובטיחות משותפת להגים, למהל  .3.16

בין היתר, בושאים הבאים: סדרי ההסעה, החיות בטיחות בהסעה,  ולעובדי החברה, ובה יתודרכו,

התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הסיעה, קודות תורפה בטיחותיות בציר התועה, 

חובת דיווח על אירועים חריגים, יתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, יתוח תאוות ולקחים מהן, כללי 

ידה מהרכב, התהגות במצבי חירום, בדיקות רכב בתום הסיעה, הבת המגבלות בטיחות בעליה וביר

  שיש לילדים בזמן הסיעה וכיו"ב.

הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין בטיחות בעל  .3.17

. קצין הבטיחות ספח ד'בכתב הסמכה בהתאם להוראות תקות התעבורה, אשר פרטיו האישיים יפורטו 

יבקר ויהל את מתן השירותים על פי החוזה. בין היתר, יוודא כי רישיוות ההיגה של ההגים המועסקים 

על ידי הקבלן הם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח 

  ם להסעות.והרישיוות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשי
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הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום 

  מראש ובכתב עם החברה, והקבלן יעביר לחברה את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש.

ות לעיל, על אף האמור לעיל החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך את הבדיקות, המפורט .3.18

על חשבוו והוצאותיו של הקבלן, וכמו כן לדרוש מהקבלן המצאת האישורים והרישיוות והקבלן 

 מתחייב לשתף פעולה עם החברה ולהמציא מיד עם דרישתה את הרישיוות והאישורים הדרשים.

סיום הקבלן מתחייב כי ההגים יבצעו בדיקה בכלי הרכב קודם להעלאת הוסעים  לכלי הרכב, וכן ב .3.19

 הסיעה וזאת על מת לאתר חפצים חשודים.

הקבלן מתחייב כי ההגים מטעמו יוודאו, בתום כל סיעה, ירידת כל הוסעים בפרט כשמדובר בילדים  .3.20

מכלי הרכב. הקבלן מתחייב להדריך, מעת לעת, את עובדיו לוודא ירידת כל הוסעים בתום כל סיעה 

 לום הוסעים והילדים.ולתת לעיין זה חשיבות מרבית לשמירת ש

  הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן השירותים, אשים זרים כלשהם. .3.21

המהל יהיה רשאי, מבלי שיהיה עליו למק זאת, לדרוש מהקבלן להחליף את ההג ו/או מי מעובדיו  .3.22

  והקבלן מתחייב למלא מידית אחר דרישת החברה.

 שיויים .4

הבלעדי, להורות לקבלן, בכל עת, על שיויים במתן השירותים כגון: החברה רשאית, לפי שיקול דעתה  .4.1

שיוים במסלול הסיעה, ביטול מסלולי סיעה, שילוב מסלולי סיעה, תוספת או הפחתה של כלי רכב 

הובעות מגידול ו/או צמצום במספר הוסעים, שיוי בימים ו/או בשעות ההסעה וכל שיוי שיידרש לצורך 

והקבלן מתחייב לפעול על  שעות מראש, 48הודעה על שיוים תימסר לקבלן בהודעה של מתן השירותים. 

  פי ההודעה, כאמור.

מובהר בזאת כי בכל מקרה של תוספת ו/או הפחתה לא יחולו שיויים במחירים המפורטים בהצעת  .4.2

ות המחיר של הקבלן במכרז. כמו כן, הקבלן לא יהא זכאי לתשלום או לפיצוי כלשהו בגין ההסע

  המבוטלות.

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלי משה .5

הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת האה על פיו לאחר, בין  .5.1

בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת החברה, מראש ובכתב. היה והקבלן הו תאגיד 

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות,  51%או בהעברת או שותפות רשומה או בלתי רשומה יר

  בין אם העברה עשתה בבת אחת בין אם עשתה בחלקים, כהעברת זכות המוגדת לאמור לעיל.

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלי משה לשם מתן שירותים על פי החוזה אלא לאחר קבלת הסכמת  .5.2

פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן החברה מראש ובכתב. החברה תהא רשאית, ל

ימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משה מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות לקיום 

הוראות מסמכי החוזה ולטיב השירותים על הקבלן. בכל מקרה לא תיתן הסכמת החברה להעסקת קבלי 

 קבלי המשה.משה לפי שיוצגו בפיה פרטי ההתקשרות עם 
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 אחריות ושיפוי בזיקין .6

הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן או זק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו במתן  .6.1

  השירותים על פי חוזה זה.

הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאוה, חבלה, או זק, איזה שהוא, בלי יוצא  .6.2

שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לחברה  ו/או לעירייה ו/או לעובדיהן ו/או לשליחיהן  ו/או מן הכלל, 

לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל רשליים, איזה שהם, 

  הקשורים או הוגעים, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

העירייה ו/או את היזוק/ים, לפי המקרה, בכל  דמי הזק שיגיע  לו/ה, הקבלן יפצה את החברה ו/או  .6.3

להם/ן. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את החברה, העירייה, עובדיהן, ושלוחיהן מכל אחריות וחבות 

  לכל ובגין כל תאוה, חבלה או זק כ"ל.

שירותו, במידה ואחריות  הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק .6.4

, או לפי כל דין אחר, לזקים שייגרמו להם תוך 1968כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הזיקין (וסח חדש) 

כדי שירותי ההסעות או כתוצאה מביצוע מתן שירותי ההסעות. אם תתבעה החברה ו/או העירייה על 

ביעה כגד החברה ו/או העירייה או זק שגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהיה על הקבלן לסלק את הת

לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי. החברה תודיע לקבלן על כל תביעה, 

  כאמור, ותאפשר לו להתגון מפיה.

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה ו/או העירייה על כל זק ועל וכגד כל תביעה או  .6.5

לה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהו, גדם או גד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם בגין כל דרישה, מכל עי

לעיל לכל אדם כולל לחברה ו/או לעירייה ו/או  לעובדיהן  6.2-ו 6.1תאוה, חבלה או זק שמפורט בסעיף 

  ו/או לשליחיהן, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.

 ביטוחים .7

ן על פי חוזה זה ו/או על פי דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים אצל חברת מבלי לגרוע מאחריות הקבל .7.1

ביטוח מורשית על חשבוו, על שמו ועל הבאים מטעמו, למשך תוקפו של חוזה זה את הביטוחים 

(להלן "אישור עריכת הביטוחים"),   ב'ספח כהמפורטים באישור עריכת ביטוחים המצורף לחוזה זה 

 ימים ממועד ההתקשרות, חתום בידי מבטחיו.  14ה, לא יאוחר מ אותו ימציא לידי החבר

בוסף, מתחייב הקבלן בגין כלי הרכב המשמשים במסגרת החוזה, לערוך את הביטוחים המפורטים  .7.2

 להלן:

  .1970ביטוח חובה על פי דרישות פקודת ביטוח רכב מועי (וסח חדש)  .7.2.1

  –ביטוח מקיף שיכלול בין היתר את התאים הבאים  .7.2.2

  . ₪ 400,000 -ול אחריות בצד ג' (רכוש) לא יפחת מגב .7.2.3

פרק אחריות כלפי צד ג' (רכוש) יורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  .7.2.4

  הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
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הביטוח יכלול ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה והבאים מטעמה, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת  .7.3

  לזק בזדון.אדם שגרם 

הביטוחים המפורטים בסעיף זה לעיל הים ביטוחים ראשויים לכל ביטוח אחר שערך על ידי החברה  .7.4

 ו/או העירייה ו/או לטובתן ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות".

הקבלן בלבד יישא בתשלום פרמיות הביטוח ותשלומי ההשתתפות העצמית בגין הביטוחים כאמור לעיל.  .7.5

מת -שלם את פרמיות הבטוח במועדן ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הבטוח עלהקבלן מתחייב ל

  שהבטוח יהיה בתוקף במהלך כל תקופת החוזה.

הקבלן פוטר בזה את החברה ואת העירייה והבאים מטעמן של ה"ל מכל אובדן ו/או זק שייגרם לרכושו  .7.6

בלן במסגרת החוזה ובמפורש לרבות של הקבלן ו/או לרכוש אחרים המצא בפיקוחו או באחריותו של הק

  לכלי הרכב. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לזק בזדון.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת הביטוח, הים  .7.7

חריות בבחית דרישה מזערית המוטלת על הקבלן, ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות הא

  בהתאם.

לא יהיה בביצוע הביטוחים לפי סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לפי חוזה זה או על פי  .7.8

  כל דין. 

בתום מועד תקופת ביטוחי המבוטח, מתחייב הקבלן להפקיד בידי החברה אישור עריכת ביטוח בגין  .7.9

  פי החוזה.-עלהארכת תוקפו לתקופה וספת וכל עוד הקבלן מבצע את השירותים 

 יחסי הצדדים ועובדי הקבלן .8

בכל הקשור למערכת היחסים בין החברה לקבלן, יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ולא כעובד והעובדים  .8.1

המועסקים על ידי הקבלן הים עובדי הקבלן בלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הקבלן את החברה 

 ן בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד.בכל סכום בו תחויב החברה כתוצאה מתביעה, כאמור, וכ

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הים עובדיו בלבד וכי הם  .8.2

תוים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים 

  בהעסקתם. 

וכי . 18זה רק עובדים אזרחי ישראל מעל גיל הקבלן מתחייב להחזיק לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה  .8.3

 .לצורך מתן השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שאים עובדים המורשים, כדין, לעבודה בישראל

ולמלא  1987 -הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר מיימום לפחות, בהתאם לחוק שכר מיימום התשמ"ז .8.4

תאי העסקתם, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות,  כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעיין שכרם,

 ביטוח, בטחון ובטיחות.

 תשלומים וערבות .9

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהיה הקבלן זכאי לתשלומים בהתאם להצעתו  .9.1

  במכרז וההסעות שבוצעו בפועל.
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הצעתו במכרז בהתאם לשיעור עלית בתחילת כל תקופת חוזה וספת יעודכו המחירים של הקבלן על פי 

המדד, מהמדד הבסיסי ועד למדד שיהיה ידוע במועד תחילת כל תקופת חוזה וספת, וממועד זה ועד 

 לתום אותה תקופת חוזה וספת לא יחולו שיוים במחירים האמורים.

לפי למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הם בגין מתן שרותי ההסעות  .9.2

המסלולים המפורטים במסמך הצעת המחיר, ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות. לא תעשה כל 

 התחשבות על בסיס אחר כמו תשלום לוסע, מחיר לק"מ וכיו"ב התחשבויות.

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר קודות האיסוף ו/או בגין שיויים במספר  .9.3

  הוסעים.

בכל חודש, יגיש הקבלן לחברה, חשבון מפורט, בשלושה עותקים בגין השירותים  10 -לחודש, עד לאחת  .9.4

 שבוצעו על ידו במהלך החודש החולף.

ממועד אישורו על ידי המהל. בכל מקרה של ביצוע שירותים שלא  יום 50שוטף + התשלום ישולם לקבלן  .9.5

חית מהחשבון סכומים, לפי שיקול דעתו לשביעות רצוו המלא של המהל, יהיה המהל רשאי להפ

 הבלעדי. 

לכל תשלום שיש לשלם לקבלן לפי חוזה זה יתווסף מע"מ, בשיעור שיהיה בתוקף בעת התשלום, כגד  .9.6

 המצאת חשבוית מס כדין.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה לעכב, לחלט, לקזז ולהפחית מהכספים  .9.7

 ל פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממו.המגיעים לקבלן ע

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי החברה איה מתחייבת להזמין מהקבלן את כל היקף ההסעות  .9.8

ך הצעת מחיר שבמסמכי המכרז וכי לחברה שיקול הדעת הבלעדי בעיין. לקבלן לא מהמפורט במס

היא, בגין היקף ההסעות שמסרו לו תהייה כל טעות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, מכל עילה ש

בפועל. בכל מקרה הקבלן יהיה זכאי לתשלום, כמפורט בסעיף זה, רק בגין ההסעות שהוזמו ממו ובוצעו 

 על ידו בפועל.

להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן לחברה, במעמד חתימת חוזה זה, כתב  .9.9

חודשים  12ל ידו בקשר עם השתתפותו במכרז, לתקופה של הארכה לערבות הבקאית, שהומצאה ע

יום קודם למועד פקיעתה, כך  30לפחות, והוא מתחייב לחזור ולהאריך את הערבות הבקאית, לפחות 

 יום.  30שזו תהיה בתוקף לתקופת החוזה, בתוספת 

 הפרות ותרופות .10

, 3.16, 3.15, 3.14, 3.13, 3.11, 3.10, 3.9, 3.8, 3.6, 3.4, 3.3, 1.15, 1.7הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים  .10.1

הם תאים עיקרים ויסודיים בחוזה והפרתם תחשב כהפרה  9.9 -ו 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 5.1, 3.20, 3.17

ש"ח, כשהם צמודים  12,000יסודית המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

מת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד חתי

בפועל לחברה, וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים, המוקים לה על פי החוזה ועל 

  פי כל דין.
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לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקים לחברה על פי חוזה זה או  10.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .10.2

סכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן, תהא החברה זכאית לפיצויים על פי כל דין, מו

 מוסכמים כמפורט בצידם:

 אי אספקת כלי רכב לפי הכמות שהוזמה
מחיר ההסעה כפי ששולם לספק 

  .15אחר, בתוספת של % 

  למקרה ₪ 500  התהגות לא ראויה של ההג כלפי הוסעים והצוות

  למקרה ₪ 150  דקות בהתייצבות לתחת האיסוף 30ועד דקות  15איחור מעל 

  למקרה ₪ 300  דקות בהתייצבות לתחת האיסוף 45ועד  30איחור מעל 

  למקרה ₪ 500  דקות בהתייצבות לתחת האיסוף 45איחור מעל 

  למקרה ₪ 250  כלי רכב מלוכלך

  למקרה ₪ 100  יממות 2מזגן לא תקין / לא עובד מעל 

  למקרה ₪ 300  יממות 3עובד מעל  מזגן לא תקין / לא

  למקרה  ₪ 500            שים 9 -רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ

  למקרה ₪ 300           כלי רכב שאיו מתאים לדרישות החברה

  מקרה ₪ 1000            איסוף או פיזור שלא בקודה מאושרת על ידי החברה

הדרש בכלי רכב  חוסר של תיק עזרה ראשוה או כל ציוד אחר

  לפי תקות התעבורה

  למקרה ₪ 200

תשלום הפיצויים או יכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה  .10.3

  זה.

החברה זכאית לכות את הפיצויים המוסכמים הקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן, או לגבותם בכל  .10.4

  שיקול דעתה הבלעדי של החברה.דרך חוקית אחרת, הכול לפי 

לעיל, אם הפר הקבלן את החוזה הפרה יסודית תהיה החברה  10.2 -ו 10.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .10.5

  ועל פי הדין.  1970-זכאית לכל סעד ותרופה משפטית על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א

האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה לעיל,  10.2 -ו 10.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .10.6

  ויזכו את החברה בכל הזכויות המוקות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

הוטל עיקול זמי או קבוע או עשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי כסי הקבלן,  .10.6.1

יום  30קו או הוסרו לחלוטין תוך כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופס

  ממועד ביצועם.
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הוגשה גד הקבלן התראת פשיטת רגל או יתן צו כיוס כסים לגבי כסיו , כולם או חלקם,  .10.6.2

או הוגשה גדו בקשת פשיטת רגל ו/או יתן גדו צו פשיטת רגל ו/או מוה אמן לכסיו, 

פירוק מרצון או שהוגשה גדו ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד תקבלה על ידו החלטה על 

פי סעיף -בקשה לפירוק או מוה לו מפרק זמי, ו/או יתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים על

, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם ושיו כולם, או 1999-של חוק החברות התש"ט 350

יתם, חלקם, או שהוא פה לושיו למען קבל ארכה, או הגיש בקשה לפשרה למען הסדר א

  .1999-של חוק החברות התש"ט 350על פי סעיף 

  הוכח להחת דעתה של החברה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.  .10.6.3

הוכח להחת דעתה של החברה  כי הקבלן או אדם אחר מטעמו תן או הציע שוחד, מעק,  .10.6.4

  דורון או טובת האה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.

כח להחת דעתה של החברה כי הצהרה מהותית של הקבלן שיתה במכרז או בקשר עם הו .10.6.5

חתימת חוזה זה איה כוה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע 

  על ההתקשרות עמו.

השתמשה החברה בחלק מזכויותיה לא יראו את השימוש האמור בזכויות החברה כביטול החוזה על ידי  .10.7

החברה אלא אם החברה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על 

  פי החוזה, כל עוד לא תה לו הודעה כאמור.

  יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהחברה.  14איחור בתשלום של עד  .10.8

 תקופת החוזה וסיומו .11

חודשים החל מיום ________ ועד ליום  __________ (להלן:  12קף לתקופה של חוזה זה יהיה בתו .11.1

  "תקופת החוזה").

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה, בתאי חוזה זה, בארבע תקופות  .11.2

 חודשים וספים (להלן: "תקופות החוזה הוספות"), וזאת 12חוזה וספות, בכל פעם לתקופה של 

  יום מראש. 30בהודעה, בכתב, לקבלן, 

לעיל, תהיה החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל  11.2 -ו 11.1על אף האמור בסעיפים  .11.3

ימים לקבלן, ולקבלן לא תהיה כל טעות ו/או תביעות, כספיות או  30חוזה זה, בהודעה מראש ובכתב של 

לקבל את התמורה בגין שירותים שבוצעו על ידו בפועל עד אחרות, בגין הביטול האמור, למעט זכותו 

  למועד זה, כאמור, וזאת בכפוף לזכויות החברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

  שוות .12

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה לבין  .12.1

ם השוים, יפה הקבלן למהל על מת לקבל החיות הוראות הספחים ו/או סתירה בין הוראות הספחי

  בדבר הפירוש הכון. הפירוש שייתן על ידי המהל, יחייב את הקבלן.
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החברה תהיה זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאיו  .12.2

  התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין.קצוב, המגיע לה ממו, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל חוזה, 

  ספרי החברה  וחשבוותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי חוזה זה. .12.3

תאי חוזה זה משקפים כוה את המוסכם והמותה בין הצדדים במלואו והחברה  לא תהא קשורה בכל  .12.4

בויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאים כללים הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחיי

  בחוזה  זה ואשר עשו, אם עשו, קודם לחתימתו.

כל ויתור, הסכמה או שיוי מהוראות חוזה זה לא יהיה לו כל תוקף אלא אם עשה בכתב, ובחתימת שי  .12.5

  הצדדים.

רשום לפי הכתובת  כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשהו לפי חוזה זה תיתן במסירה אישית או במכתב .12.6

שעות לאחר המועד  72המצוית במבוא לחוזה זה. הודעה ששלחה בדואר רשום תחשב כאילו תקבלה 

  בו שלחה מבית דואר בישראל. 

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  

   ______________              _________________________  

  ע"מהחברה  לבידור ובילוי (חולון) ב                הקבלן   
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  ספח א'

  פרטים אישיים של קצין בטיחות

  שר פרטיו האישיים הם כמפורט להלן:אהי מתחייב להעסיק קצין בטיחות בהתאם לחוזה ההתקשרות 

  

                  שם: ____________________ מס' ת.ז: ____________________

                    _____________________ מיקוד :   כתובת:__________________

  _____________   מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה:

            * מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.

                                                                                           שם החברה: _________________________

  ______________________ חתימה וחותמת החברה: 

                שם קצין הבטיחות: ____________________      

  חתימה וחותמת קצין הבטיחות: ____________________
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  ספח ב'

  אישור על קיום ביטוחים

  

  לכבוד

  ו/או עיריית חולון ו/או גופים עירויים החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ

  , חולון.66מרח' מפרץ שלמה 

  )"החברה"(להלן: 

,..א.ג  

  _____________ (להלן: "הקבלן")  הדון:  אישור על קיום ביטוחים של      

בגין מתן שרותי הסעות לקייטות, לילדי גי הילדים, תלמידי בתי הספר, עובדי החברה לימי 

  באילת, הסעות במסגרת אירועי ה"גרד פרי" ועוד (להלן: "השירותים")טיול, ופש שתי 

הו מאשרים כי החל מיום ________ ועד ליום________ ערכו את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לחוזה 

ו ההתקשרות בין החברה לקבלן מיום ___________ על מת להגן על הקבלן מפי אובדן, זק או אחריות הקשורים א

  הובעים ממתן השירותים:

פי דין בגין פגיעה או זק שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של -המבטח את חבות הקבלן על ביטוח חבות כלפי צד שלישי .1

לאירוע ולתקופת ביטוח. הביטוח  ₪ 4,000,000כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת מתן השירותים, בגבול אחריות של 

כוש לצד ג' עקב שימוש ברכב מועי מעל לגבולות האחריות בפוליסות צד ג' כולל הרחבה לכסות אחריות לזקי ר

של הרכב. כמו כן הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, 

במאכל  פריקה וטעיה, מתקים סיטריים פגומים, הרעלה, חבות בגין וכלפי קבלים וקבלי משה, כל דבר מזיק

או משקה, שביתה והשבתה, בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את 

החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו, בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת. מובהר 

 במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעיין זק גוף.

המבטח את חבותו של הקבלן כלפי עובדיו המועסקים במסגרת מתן השירותים בגין פגיעה  חבות מעבידיםביטוח  .2

לתובע, לאירוע  ₪ 20,000,000גופית או מחלה הגרמת להם תוך כדי ועקב עבודתם כאמור, בגבול אחריות של 

תאות עבודה או ובמצטבר למשך תקופת ביטוח. הביטוח כאמור יורחב לשפות את החברה, היה וטען לעיין קרות 

מחלה מקצועית כלשהי כי החברה ושאת בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן. כמו כן, כולל הביטוח 

ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה והבאים מטעמה, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה 

 הביטוח בזדון.

 כללי .3

השתתפויות העצמיות הקובות בפוליסות הביטוח המפורטות הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וה .3.1

  לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הערך ע"י החברה וכי או   .3.2

  מוותרים על כל דרישה ו/או טעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ו/או הבאים מטעמה.
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יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבלי שיתה לכם הודעה על או מאשרים, כי הביטוחים לא יבוטלו ולא   .3.3

  יום מראש.  60כך בדואר רשום, 

הו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום בתום לב מוטלות על המבוטח, לרבות, אך   .3.4

ותיו לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תאי מתאי הפוליסות לא תפגע בזכוי

  של החברה לקבלת שיפוי.

  

  בכפוף לתאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שוו במפורש על ידי האמור באישור זה.

  

____________________                        ___________________  

  חתימת וחותמת המבטח                                שם ותפקיד החותם
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  ספח ג'

  תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשוה

  1        תרמיל גב

  יח' 10        3אגד גלילי ''

  יח' 50        אגד מידבק

  1      1גליל איספלית ''

  יח' 2    חוסם עורקים (סיליקון)

  1    מסכת כיס (משים, מציל)

  1  מספריים לחיתוך חומר ממתכת

  יח' 10        משולש בד

  1      סד פלסטי ליד

  יח' 20    סטרילי X 3 3פד גזה, 

  יח' 10אלכוהול)  - 70%פד לחיטוי העור (

  יח' 8      תחבושת אישית

  יח' 2        תחבושת בטן

  יח' 2        אגד אלסטי

  מכל סוג 1      4,3,2מתב אויר 

  זוגות 5      כפפות חד פעמיות

  1      אלוקה מתקפלת

  

  תוכו והוראות השימוש בו.על כל בקבוק/ קופסה יצוין בבירור 

     

  

_________  

  חתימת הקבלן

  

   



- 32 - 

  ספח ד'

  האגף לביטחון, בטיחות ושעת חרום במשרד החיוך והתרבות

  החיות בטחון ובטיחות

  כללי .1

ההחיות בושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב הביטחון באזורים השוים. ההחיות  .1.1

   האחראים שהם: צה"ל ומשטרת ישראל.מתואמות עם גורמי הביטחון 

את סדרי האבטחה וסף למובא בהמשך מוסמכים גורמי הביטחון והבטיחות האחראים לקבוע ולשות  .1.2

 של הסעות התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו, מעת לעת.

  הג המסיע ילדים יהיה בעל אזרחות ישראלית. .1.3

  ההסעות תסווגה כדלקמן: .2

  חום הישוב העירוי.הסעות בת  .2.1

  .הסעות מחוץ לתחומי הישוב העירוי .2.2

  אבטחה וביטחון .3

  אבטחת האוטובוס בחיה: .3.1

 בעת חיית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלוות עולים. .3.2

 אין להחות אוטובוסים בחיוים לא מסודרים. .3.3

 לפי כל העלאת ילדים לאוטובוס יש לבצע בדיקה על פי הטופס המצ"ב. .3.4

 קשר .4

  המסיע ילדים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו.כל רכב 

  בטיחות ורישוי .5

  חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה. .5.1

לחברה יהיה מיוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מיוי מהאגף לקציי בטיחות במשרד  .5.2

  התחבורה.

גיל יהיה בעל רישיון להסעת ילדים. על הרישיון שברשותו תהיה חותמת הג המסיע ילדי קייטות בכל  .5.3

  ).84"רשאי להסיע ילדים" (תקה 

כמו כן יידרש ההג המסיע ילדי קייטות להמציא תעודת יושר פעם בחמש שים, וכן לעמוד בהוראות  .5.4

 .2001-החוק למיעת העסקה של עברייי מין במוסד המכוון למתן שירות לקטיים, התשס"א
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בכל מקום שקיימת בו הסעת ילדים מאורגת אל מוסד החיוך וממו, היא תבוצע ברכב שהותאם להסעת  .5.5

 וסעים והורשה לכך על ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוסים או אוטובוסים זעירים ציבוריים.

קצין רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה. במקרה של פטורי /התפטרות  .5.6

הבטיחות, על בעל החברה להודיע על כך למזמין תוך יומיים מיום עזיבת קצין הבטיחות, ולשכור קצין 

 בטיחות חלופי תוך שבועיים מעזיבת קודמו.

 הסעות לא תבוצעה בשום מקרה ברכב מסחרי בלתי אחוד (כגון טדרים). .5.7

ות הדרשות ומצא תחת פיקוח של שים לכל היותר, שעבר את כל הבדיק 10רכב ההסעה יהיה תקין, בן  .5.8

 קצין בטיחות בתעבורה.

כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת  .5.9

 וסעים וילדים, לרבות ערכות מילוט, עזרה ראשוה וכיבוי אש ומזגן.

ות שלט "הסעת ילדים", ושלט וסף המפרט כלי הרכב המסיעים ילדי קייטות יצויו באופן בולט, באמצע .5.10

 בצורה ברורה את יעדי הסיעה.

הסיעה תתבצע רק כאשר הילדים ישובים במושבי הרכב ובהתאם לרישיון. לא יוסעו ילדים בעמידה גם  .5.11

 אם הרישיון של הרכב מתיר זאת.

אגף הרכב  כלי הרכב המיועדים להסעת כים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכי להסעת כים של .5.12

 במחלקת התקיה במשרד התחבורה.

 קבעו תקות תעבורה מחייבות בדבר התקת חגורות בטיחות באוטובוסים חדשים. 2002בשת  .5.13

) מחייבת כל רכב להסעת 2006לספטמבר  1א' שתוקפה החל מיום ח' באלול התשס"ו (364תקת תעבורה  .5.14

קות התעבורה והחיות משרד התחבורה, תלמידים להתקין חגורות בטיחות. לפיכך הוחלט בהתאם לת

כי חגירת חגורות בטיחות ברכב הסעת תלמידים וחגירה של תלמידים בהסעות במערכת החיוך בכלל, 

 תהיה מחייבת לפי הפירוט הבא: 

תלמידים ככלל, יוסעו באוטובוסים ואוטובוסים זעירים שמצוידים בחגורות בטיחות תקיות בכל  .5.15

  וסעים, ובכל סוגי ההסעות (עירוי ובין עירוי). המושבים המיועדים להסעת

או לפי כן, אותם אוטובוסים של המועצות האזוריות שלהם היתר  1994לגבי אוטובוסים ששת ייצורם  .5.16

  .2007לספטמבר  1 -שה, החובה להתקת חגורות בטיחות תהיה מה 14להסיע תלמידים עד 

 ארגון סדרי ההסעה .6

מהל הקייטה, תקבע את תחות האיסוף וההורדה. מומלץ כי תחות אלה  החברה, תוך שיתוף פעולה עם .6.1

תיקבעה במקומות שבהם הילדים לא יוכרחו לחצות כבישים לפי עלייתם על הרכב המסיע ואחרי רדתם 

  ממו.
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אם יהא על ילדי הקייטות להמתין להסעה, על מהל הקייטה לקבוע סידורים מתאימים שיבטיחו כי  .6.2

ים תחת השגחה. לשם כך יקבע מהל הקייטה תורות של מדריכים או סידורים אותים הילדים מצא

 אחרים.

 התקתן ותחזוקתן של תחות הסעה לילדי הקייטות היא באחריות החברה/הבעלות. .6.3

תחת ההסעה תשולט באופן ברור. תותקן מדרכה מוגבהת מעל פי הכביש וכן סככה שבה יוכלו הילדים  .6.4

  ר התועה של המכויות.לחכות מחוץ לאזו

האחריות לסדר ולמשמעת במסוף היא של ההלת הקייטה. מהל הקייטה ימה מדריכים תורים  .6.5

במידה מספקת לפיקוח על הסדר בעת העלאת הילדים, ויוודא שהילדים לא ייכסו לאזור התועה או 

 יחצו אותו.

 העלאת הילדים והורדתם במסוף תתבצע בדלת הקדמית בלבד. .6.6

 העלאת הילדים והורדתם תתבצע בתחה המיועדת, בצמוד לפתח ההעלאה וההורדה בלבד. .6.7

סדרי ההסעה יהיו ברורים ויובאו לידיעת ילדי הקייטה והוריהם. סדרים אלו יכללו התהגות באירועים  .6.8

 חריגים (תאוות, פגיעה חבלית, שרפה).

והזהירות בדרכים (עלייה על הרכב וירידה מהל הקייטה ומדריכיו יסבירו לילדים את כללי ההתהגות  .6.9

  ממו, איסור הוצאת ראש או ידיים מן הרכב, חציית כבישים תוך שימת לב וכדומה).

מהל הקייטה ידאג להעביר לילדים את הוראות ההתהגות בתחת ההסעה שלהלן, ובוסף יעביר דף  .6.10

  להורים כדי לסייע להם בהדרכת ילדיהם כדלקמן:

 הסעה העומד בתחה או המתחיל בסיעה. אין לרוץ אל רכב .6.11

בשעת המתה להסעה יש לעמוד על המדרכה, במרחק של צעד אחד לפחות משפתה. במקום שאין מדרכה  .6.12

 יש להמתין ליד עמוד התחה, במרחק שי צעדים משפת הכביש.

 אין לשחק בתחת ההסעה. .6.13

 ן ולעלות אליו בטור ולפי התור.הגיע רכב ההסעה לתחה, יש לעלות עליו רק לאחר שהוא עצר לחלוטי .6.14

 .בדלת הקדמית בלבדהכיסה לרכב ההסעה היא בדלת המיועדת לעליית וסעים,  .6.15

 אין להוציא את הידיים או הראש מהחלון. .6.16

 אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתועה. .6.17

 יש לרדת מהרכב בזהירות ובמתיות, רק מהדלת הקדמית. יש לזכור כי באוטובוס גובה המדרגות עולה .6.18

 על הגובה המקובל.

 אסור באיסור חמור להפריע לילד אחר לרדת מרכב ההסעה או לדחוף אותו החוצה. .6.19
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אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שייסע. אין לחצות את הכביש לפי  .6.20

 רכב ההסעה או מאחוריו.

ברכב בעת הסיעה או גרימת זק מהל הקייטה ומדריכיו  יבהירו לילדים כי במקרים של התפרעות  .6.21

לרכב בעת הסיעה תופעלה סקציות גד המתפרעים או גורמי הזק, ובכלל זה השעיה מההסעה לתקופה 

 מסוימת וכן תשלום פיצויים עבור הזק שגרם. 

ההשעיה תבוצע בתיאום עם החברה, עם מהל הקייטה ועם הורי הילד, וכל הגורמים האלה יקבלו דיווח  .6.22

 ך ההשעיה.על מש

  ידי מבוגר-ליווי בהסעה על .7

  ההג איו רשאי לשות את מסלול הסיעה על דעת עצמו. .7.1

  רצוי שרכב המסיע ילדים ילווה על ידי אדם מבוגר (הורה, מדריך וכדומה). .7.2

רכב ההסעה.  מאחוריבמצב שבו ילד יורד מרכב ההסעה ועליו לחצות כביש יעשה זאת המלווה יחד אתו,  .7.3

הילדים, לפי רשימה, בתחילת הסיעה, יעקוב אחר מהלך האיסוף וההורדה, ויוודא  המלווה יפקוד את

  שלא שאר ילד ברכב בסיום הסיעה.

 החיות בטיחות להג .8

מדריכים אחראים על ההסעות, המדריכים תורים בתחות ההסעה או פיקוח מטעם החברה/הבעלות  .8.1

  יחו את ההגים ויבדקו את עמידתם בדרישות האלה:

יעים לתחת האיסוף, על ההג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד ולדאוג שהילדים ייכסו לרכב כשמג .8.2

  בצורה מסודרת.

 אין להסיע ילדים בעמידה.  .8.3

במהלך הסיעה על ההג להיות ערי גם למתרחש בתוך הרכב (הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב, התהגות  .8.4

 פרועה של ילדים והתהגויות מסוכות אחרות).

 כשמגיעים לתחת היעד יאפשר ההג ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית. .8.5

יש לשאוף כי ההורדה של הילד תתבצע בצד שבו מצא המקום או ביתו של הילד, כדי שהילד לא ייאלץ  .8.6

 לחצות כבישים.

הילדים ייאספו בתחות הסעה קבועות ומסודרות מראש. אין להעלות או להוריד ילדים במקומות  .8.7

 ים.מזדמ

לפי עליית הילדים לרכב המסיע, יבדוק ההג את הרכב מבחוץ ומבפים, ויוודא שלא שאר בו כל חפץ  .8.8

, מדי בוקר, 5.3 - 24(ב), סעיף 5חשוד. הבדיקה  תתבצע  בהתאם  להוראות  בחוזר  הוראות הקבע  סא/

 בתחילת יום העבודה ולאחר חייה ללא השגחה.
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מקומיות יוודאו אכיפת והל זה במלואו. בכל אוטובוס יימצא טופס קב"טי מוסדות החיוך ברשויות ה .8.9

ידי ההג ויוחלף פעם בחודש. דוגמת הטופס המצ"ב למסמכי -בדיקה שימולא וייחתם מדי בוקר על

 המכרז.

 443בסיום כל סיעה יבדוק ההג את הרכב כדי לוודא שכל הילדים יצאו ממו. זאת בהתאם לתקה  .8.10

"לא יעזוב הג את האוטובוס בהגיעו לתחת הייעוד אלא לאחר שכל הוסעים  לתקות התעבורה לפיה

  יצאו מן האוטובוס".

  תוקפן של הוראות הבטיחות .9

החברה תדאג לביצוע כל הוראות הבטיחות המתחייבות מתקות התעבורה של משרד התחבורה  .9.1

  ומהוראות הבטיחות של משרדו.

-בוסח האחיד של המכרז והחוזה להסעות הילדים. אי הוראות והחיות אלו בושא הבטיחות תיכללה .9.2

קיום הוראות הבטיחות על ידי מסיע כלשהו יגרום לקיזוז תשלומים המגיעים לו בגין הסעה, ואולי אף 

  להפסקת ההתקשרות עם החברה.

 

_________________ 

  חתימת הקבלן -חתימת חברת ההסעות
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  טופס 

  קייטותבדיקה ביטחוית לכלי רכב המסיע ילדי 

  החודש: ________________  מס' הרישוי של כלי הרכב: ______________

  שם החברה: ________________________

        

  

    
 

  

תארי

 ך

שם  שעה

 ההג

תאי 

 המטען

תא 

 המוע

אזור 

 הגלגלים

אזור 

מיכל 

 הדלק

גחון כלי 

 הרכב

פים כלי 

 הרכב

 הערות חתימת ההג

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

__________________  

 חתימת הקבלן

 מקומות הבדיקה בכלי הרכבמקומות הבדיקה בכלי הרכבמקומות הבדיקה בכלי הרכבמקומות הבדיקה בכלי הרכב


