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ולהסעות אקראיות ומיוחדות
במועצת תל מונד
מכרז פומבי מס' 11/2022

יולי 2022

-2 -

מכרז מסגרת מס' - 11/2022
שירותי ליווי עבור הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל
ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות בתל מונד
המועצה המקומית תל מונד (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לשירותי ליווי עבור הסעות
תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות במועצה המקומית תל-מונד החל משנת
הלימודים תשפ"ג בהתאם לכל הוראות המכרז וההסכם על נספחיהם (להלן" :שירותי ליווי");

)1

רשאים להשתתף במכרז ולהציע הצעות למתן שירותים אך ורק מציעים אשר מתקיימים לגביהם כל
תנאי הסף המצטברים והקבועים במסמכי המכרז ואשר צירפו הצעה ערוכה כדין על פי דרישות ותנאי
מכרז זה.

 )2לצורך השתתפות במכרז ,על המציע לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של  .₪ 500אשר לא יוחזרו
בכל מקרה ,לרבות במקרה של ביטול המכרז .התשלום ייעשה בלשכת מנכ"לית המועצה ,ברחוב הדקל
 52תל מונד ,בימים א'-ה' בין השעות  .08:00-13:00את התשלום ניתן לבצע גם באמצעות העברה
בנקאית לחשבון המועצה בבנק הפועלים סניף  394ח-ן  8367את אישור ההעברה יש לשלוח לדוא"ל
.naama@tel-mond.muni.il
יובהר ,כי על המציע לצרף להצעתו את הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
 )3על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם למפורט במסמכי המכרז להבטחת קיום
התחייבויותיו.
 )4מובהר בזאת ,כי אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המועצה
רשאית להתחשב ,בין השאר ,בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז ,ואף לאור
ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע במקרה שלמועצה קיים ניסיון קודם כלשהו עם המציע.
 )5את ההצעה על כל נספחיה יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז
ללא סימני זיהוי אחרים ,בהתאם לכל הוראות המכרז ,עד ליום ה 3.8.22 -בשעה  13:00להפקדה
בתיבת המכרזים במועצה.
 )6אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

לין קפלן
ראש המועצה

____________________
חתימה+חותמת המציע
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מסמכי ההצעה
המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז
מכרז לשירותי ליווי עבור הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד
ולהסעות אקראיות ומיוחדות במועצת תל מונד
מכרז פומבי מס' 11/2022

תכולה
 .1מסמך א'  -תנאים כלליים.
 .2מסמך ב' -כתב ערבות למכרז.
 .3מסמך ג -הצהרת המשתתף.
 .4מסמך ד'-חוזה ונספחיו.
נספח א'-

מפרט שירותי ליווי ומחירים.

נספח ב' -

אישור על קיום ביטוחים.

נספח ג' -

נוסח ערבות בנקאית לחוזה.

נספח ד -

טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה.

____________________
חתימה+חותמת המציע

 -4הרשות המקומית תל מונד
מכרז פומבי מס' 11/2022
מכרז לשירותי ליווי עבור הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד
ולהסעות אקראיות ומיוחדות במועצת תל מונד
תנאים כלליים
 .1כ ל ל י
 .1.1המועצה המקומית תל-מונד (להלן" :הרשות") מזמינה בזה הצעות מחירים לשירותי ליווי עבור הסעות
תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות במועצת תל מונד (להלן" :שירותי
ליווי") על פי התנאים ,הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.
 .1.2במסגרת הסעות הילדים למוסדות החינוך ,נדרשים שירותי ליווי הסעות לילדים בכל הגילאים מגיל 6
חודשים ומעלה לפי הצורך ,הכל עפ"י הנחיות המנהל ובכפוף להוראות כל דין.
 .1.3זאת ועוד ,רשאית המועצה להזמין באמצעות ההסכם עם הזכיינים מכוח מכרז זה ,ליווי הסעות נוספות
אשר באחריות המועצה בהתאם לתעריפים הקבועים בהצעת המציע ו/או על פי המנגנון הקבוע בהסכם.
 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל ,העומדים ,במועד הגשת ההצעות,
בכל התנאים המצטברים שלהלן:
 .2.1מלוויים המוצעים לביצוע השירות נשוא מכרז זה יעמדו לפחות בדרישות האלה:
 .2.1.1המלווה בעל אזרחות ישראלית.
 .2.1.2אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים
התשס"א – .2001
על המציעים לצרף את פרטי המלווים המוצעים -שם+ת.ז .וכן אסמכתאות בדבר עמידתם בסעיפים 2.2.1-
.2.2.3
 .2.2המציע יגיש ערבות בנקאית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל ,לבקשת המשתתף ,בסכום של . ₪ 5,000
הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי) ,לפקודת הרשות ,בהתאם לנוסח הערבות הרצ"ב (מסמך
ב') להבטחת קיום תנאי המכרז והתחייבויות המציע.
הרשות תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחיבויותיו על פי תנאי
מכרז זה .אי המצאת ערבות בנקאית ,כאמור ,תביא לפסילת ההצעה .ערבות זו תוחלף בעת חתימת החוזה
בערבות המפורטת בסעיף  7.7לחוזה.
 .3ההצעה
בהצעה יפורט הצעת המחיר לכל כיוון ,כנדרש במכרז.
המחיר בהצעה יכלול את כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות במתן שירותי הליווי ,והמציע
לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.
הצעת המחיר לכל מסלול בטופס ההצעה הינה הצעת מחיר לכיוון אחד .מציע שיזכה במסלול ,יבצע
את הליווי במסלול האמור ,כמפורט במפרט שירותי הליווי והמחירים הלוך ושוב (התמורה תהיה
כאמור בהצעה ,ביחס לכל כיוון נסיעה).

.3.1

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

.3.2

הצעת המחיר ,ביחס לכל מסלול ,לא תעלה בכל מקרה על מחירי המקסימום המפורטים
במסמך טבלת המסלולים .הצעה מחירה גבוהה ממחיר המקסימום תיפסל.

.3.3

המסלולים הסופיים ומספר המלווים הנדרשים ,יקבעו זמן קצר לאחר תחילת שנת הלימודים ואין
בשינויים ו/או עדכונים כאמור משום שינוי או הגדלה של המכרז.
המחירים שיצויינו על יד המשתתף בהצעתו יחולו על מתן שירותי ליווי שירותי הליווי במשך כל
תקופת ההתקשרות בהתאם לכל אחד מהמסלולים המפורטים במפרט הסעות ומחירים.
במקרה של חודשי לימודים נוספים (יולי-אוגוסט) ,מתחייב המסיע להמשיך לבצע את שירותי הליווי
באותם התנאים.

____________________
חתימה+חותמת המציע

 -5.3.4

למען הסר כל ספק מובהר בזאת ,כי הרשות אינה מתחייבת להזמין ביצוע כל שירותי הליווי ליווי
בכל המסלולים המפורטים בנספח א' או בחלק מהם ,וכי ההחלטה בעניין מסורה לשיקול דעתה
הבלעדי.

.3.5

הההצעה לא תהיה מותנית בזכיה במספר מסלולים או במספר מסלולים מינימלי ובהגשת ההצעה
מצהיר המשתתף ומתחייב כי יבצע בהתאם להוראות המכרז על נספחיו ,כל מסלול לגביו יוחלט כי
הצעתו הינה ההצעה הזוכה.

.3.6

על מנת לבצע תהליכי בקרה ,שיפור שירות ושירות לקוחות ,תפעיל המועצה מערכות שונות כחלק
ממערך שירותי הליווי .הקבלן הזוכה מתחייב לפעול על פי הנחיות המועצה לרבות רכישת
המערכות ,התקנתן ,הדרכת עובדים ו/או עובדי הקבלן וכיוצ"ב .מובהר כי המערכות כאמור יירכשו
ע"י המועצה.
.3.6.1

הקבלן מתחייב לתת למועצה  /לקוחות קצה שרות /מענה בכל פלטפורמה שתבחר ע"י המועצה
טלפון/מייל/אפליקציה ייעודית לניהול קריאות לקוח.

.3.6.2

הקבלן מתחייב לעמוד בזמני שירות כפי שיוגדרו על המועצה למתן מענה במערכות אלו.

.3.6.3

ככל שיידרש ,הקבלן מתחייב להעמיד כח אדם מיומן לתפעול ובקרה של מערכות אלו.

 .4מסמכים ואישורים
על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 4.1אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות)
תשל"ו .1976 -
 4.2אישור תקף על ניכוי מס במקור.
 4.3היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד ,יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד שמות מורשי החתימה
ואישור עו"ד המאשר את סמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם וכן תדפיס נתונים עדכני מתוך אתר מרשם
התאגידים הרלוונטי.
היה וההצעה מוגשת על ידי עוסק מורשה שאינו תאגיד ,יצורף צילום ת.ז של המציע נאמן למקור וכן אישור
עו"ד על סמכותו של החותם לחייב את המציע.
 4.4אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף.
 4.5כלל המסמכים הנדרשים בסעיף  2לעיל ,לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף לרבות להוכחת הנדרש
בסעי  , 1.5לרבות:
א .רישיון עסק .
ב .תעודות זהות של המלווים המוצעים.
ג .אישור על היעדר עבירות מין עבור המלווים.
ד .רשימת המלווים המוצעים לביצוע המסלולים שלגביהם הוגשה ההצעה כולל הצהרה על עמידה בכל
דרישות בתנאי הסף.
 4.6מסמכי המכרז וההסכם וכל הנספחים חתומים במקור על ידי המציע.
 4.7תצהיר היעדר קרבה משפחתית בנוסח מסמך א' .1
 4.8תצהיר קיום בדיני עבודה מסמך א' .2
 4.9תצהיר היעדר הרשעות בפלילים א' .3
 4.10ערבות בנקאית בנוסח הנדרש במכרז.
 4.11אישור תשלום בגין ההשתתפות מכרז כאמור בסעיף  5.7להלן.
 4.12מסמכי הבהרות למכרז שהוצאו על ידי הרשות ככל שהיו כאלה.

____________________
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 -6 .5עיון ורכישת מסמכי המכרז והוצאות
 .5.1ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה ,תחת לשונית "דרושים מכרזים" ,בכתובת:
https://tel-mond.muni.il/
לשם הגשת ההצעה ,יש לרכוש את מסמכי המכרז.
 .5.2באחריות המציע לעקוב באתר האינטרנט של המועצה אחר פרסום תשובות ,הבהרות ,שינויים ועדכונים
הנוגעים למכרז ,וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות .כל תשובה ו/או הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון
שיפורסמו באתר האינטרנט של המועצה יחייבו את המציע.
 .5.3לצורך השתתפות במכרז ,על המציע לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של  ,₪ 500אשר לא יוחזרו בכל
מקרה ,לרבות במקרה של ביטול המכרז .התשלום ייעשה בלשכת מזכיר המועצה ,ברחוב הדקל  ,52תל מונד,
בימים א'-ה' בין השעות  8:00-13:00את התשלום ניתן גם לשלם בהעברה בנקאית לחשבון המועצה בבנק
הפועלים סניף  394ח-ן  8367את אישור ההעברה יש לשלוח למייל של נעמה כהןnaama@tel- :
. mond.muni.ilלאחר קבלת אישור תשלום יישלחו מסמכי ההצעה במייל חוזר ,אותם יש להגיש בהתאם
להוראות המכרז.
 .5.4על כל משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז ,לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו תמורת סכום של ₪ 500
שלא יוחזר בשום מקרה.
 .5.5כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,תחולנה על
המשתתף.
 .6תוקף ההצעה
הצעות המחיר תהיינה בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .התשלומים לזוכה/ים
במכרז ישולמו ויעודכנו בהתאם לאמור בפרק  7של החוזה.
 .7הבהרות ושינויים
 7.1עד תאריך  25.7.2022בשעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמשתתפים שרכש את מסמכי המכרז להפנות
למועצה ,באמצעות דוא"ל .mayag@tel-mond.muni.il :שאלות הבהרה בכתב ,בקובץ וורד ,בהתאם
לטבלה שלהלן .ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז.
להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:
מס"ד

המסמך או
הנספח אליו
מתייחסת
ההבהרה

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

מענה

 7.2המתכונת היחידה להעברה של השאלות היא כמסמך  Wordבלבד.
 7.3יודגש ,כי המועצה אינה חייבת להשיב לשאלות הבהרה ,אלא אם נשלחו לנציג המועצה ,בפורמט ובמבנה,
המוכתבים לעיל.
 7.4כן יודגש ,כי המועצה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.
 7.5כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
 7.6כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב –
תחייבנה את המועצה.
 7.7הרשות רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,להכניס שינויים עדכונים ותיקונים

במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים עדכונים והתיקונים כאמור,
יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בכתובת
דואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

 .8שמירת זכויות
 .8.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לרשות ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

____________________
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 -7 .8.2הרשות תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה את תנאי הצעתם במכרז בהתאם
לתנאי החוזה.
 .9הגשת ההצעה
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי למעט
מספר המכרז – מכרז פומבי מס'  11/2022וזאת בתיבת המכרזים במשרדי המועצה -ברח' הדקל  ,52תל מונד
– קומה א' ,וזאת לא יאוחר מיום  03.8.2022שעה .13:00
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והנו על אחריותו הבלעדית של המשתתף.
 .10בחינת ההצעות
 .10.1אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז
או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך
אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה .מבלי לגרוע מהאמור ,הרשות רשאית להתעלם ,לדרוש תיקון ו/או
לקבל הצעה כאמור ו/או לפסול ההצעה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .10.2הרשות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה,
או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת הרשות מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 .10.3הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה .הרשות רשאית לפצל
את הזכייה בין מספר משתתפים.
 .10.4הרשות תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את
החוזה המוצע ,ואת נסיונה של הרשות ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.
 .10.5הרשות תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ,לשביעות רצונה המלא ,גם
לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה ,כאמור.
 .11ניקוד ההצעות
11.1

לאחר בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף ,ייבחנו ההצעות שעמדו בתנאי הסף.

 11.2בחינת ההצעות תעשה ביחס לכל מסלול נסיעה בנפרד.
 11.3הצעת המחיר למסלול תהווה  100%מאמות המידה לבחירת ההצעה ביחס לכל מסלול.
 11.4יש להגיש את הצעת המחיר עם עד  2ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
 .12הודעה על הזכיה וההתקשרות
.12.1

עם קביעת הזוכה/ים במכרז תימסר להם על כך הודעה במכתב רשום .המשתתף/ים שיקבע/ו
כזוכה/ים במכרז מתחייב/ים לחתום על החוזה ולהמציא לרשות ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 7.7
לחוזה.

.12.2

משתתף שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב ,בדואר רשום ,אליה תצורף הערבות
הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

.12.3

היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו ,תהא הרשות רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה
בכתב למשתתף ,החל בתאריך שייקבע על ידי הרשות בהודעה ,וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה
בה נדרש לתקן את המעוות ,והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה.
אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

.12.4

בוטלה הזכייה במכרז מטעמים הקשורים בזוכה ,רשאית הרשות להגיש את הערבות הבנקאית
שבידה לגביה ,וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה ,והמשתתף יפצה את הרשות על כל
הפסד שיגרם לה בגין כך.
בכבוד רב,
לין קפלן
ראש המועצה

____________________
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 -8מסמך ב'
נוסח ערבות לקיום הצעה (מכרז)

לכבוד
הרשות המקומית
______________
______________

דוגמת נוסח
יוגש על ידי המשתתף
במכרז יחד עם הצעתו

הנדון :כתב ערבות

על פי בקשת ____________ (להלן" -המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  5,000ש"ח
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן" -הפרשי הצמדה") ,זאת
בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'  11/2022להבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה
מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד
למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל ,בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" -המדד החדש") כי המדד
החדש עלה לעומת המדד בגין חודש מאי  2022שפורסם ביום  15.6.2022היינו  105.5נקודות (להלן" -המדד היסודי")
יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד
היסודי.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  31.10.2022ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי לא תענה.
לאחר יום  31.10.2022ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
תאריך____________ :

____________________
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בנק________________:

 -9הצהרת המשתתף
לכבוד
המועצה המקומית תל מונד

מסמך ג'
תאריך________ :

א.נ,.
הנדון :מכרז מכרז פומבי מס' 11/2022
מכרז לשירותי ליווי עבור הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות
במועצת תל מונד
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו מסכימים לכל
האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו
מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .2אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לתת את שירותי ההסעה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 .3אנו מצהירים כי מתקיימים ויקוימו על ידנו כל התנאים המפורטים בסעיף  1.5למכרז על תתי סעיפיו ,לרבות
לעניין הרכבים ,גילם ,התאמתם ,אבזורם וציודם ,המפרט הטכני שלהם ,וכל הפרטים המפורטים בסעיפים
האמורים.
 .4אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים ,וככל שההצעה הינה
מטעם תאגיד -אנו מצהירים כי לא הוגשה הצעה נפרדת נוספת במכרז זה מטעם בעל מניות ו/או נושא משרה
בתאגיד המציע.
 .5הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  90יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות.
 .6הצעתנו אינה מותנית בדרך כלשהיא ,כולל בזכיה במספר מסלולים או במספר מסלולים מינימלי ,ואנו
מתחייבים לבצע כל מסלול אשר יוחלט לגביו כי הצעתנו היא ההצעה הזולה.
 .7אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו
לביניכם.
 .8להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית על סך  5,000ש"ח ,בתוקף עד ליום 31/10/2022
 .9היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי תוך  7ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם
ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה.
 .10היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידנו בקשר
עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם ,וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים
מראש.
 .11אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו
זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 .12כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים כנדרש במכרז ,לרבות המסמכים הבאים:

____________________
חתימה+חותמת המציע
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לסימון (ב –  )Xולמילוי הפרטים על ידי המציע לשימוש בודק התיק בלבד
1
2
3
4
5
6
א
ב
ג
ד
ה
ו

ז
7
8
9
10
11
12א'

12ב'

מסמכי המכרז וחתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד
לחתימה
ערבות בנקאית ע"ס  5,000ש"ח כנדרש במכרז
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור
אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף
אישורים כמפורט בפרק  2למכרז:
רישיון עסק
תעודות זהות של המלווים המוצעים.
בוטל
רישיונות תקפים של המציע המאשרים לספק את
השירותים נשוא מכרז זה.
אישור על היעדר עבירות מין עבור המלווים.
רשימת המלווים המוצעים לביצוע המסלולים שלגביהם
הוגשה ההצעה כולל הצהרה על עמידה בכל דרישות
בתנאי הסף.
בוטל
תצהיר היעדר קרבה משפחתית בנוסח מסמך א' 1
תצהיר קיום בדיני עבודה מסמך א' 2
תצהיר היעדר הרשעות בפלילים א' 3
אישור תשלום בגין ההשתתפות מכרז כאמור בסעיף
 5.7למכרז
מסמכי הבהרות למכרז שהוצאו על ידי הרשות ככל
שהיו כאלה
מציע שהוא תאגיד :אישורי רישום התאגיד שמות
מורשי החתימה ואישור עו"ד לסמכותם לחייב את
התאגיד בחתימתם וכן תדפיס עדכני ממרשם
התאגידים הרלוונטי.
מציע שהינו עוסק מורשה שאינו תאגיד:צילום ת.ז
של המציע ואישור עו"ד על סמכות החותם לחייב
את המציע

..................................

יש  /אין

..................................
..................................
..................................
..................................

יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין

..................................
..................................
..................................
..................................

יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין

..................................
..................................

יש  /אין
יש  /אין

..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין

..................................

יש  /אין

..................................

יש  /אין

..................................

יש  /אין

שם המציע_____________________________ :איש הקשר__________________:
כתובת__________________________ :טל___________ :מס' פקס_____________:
כתובת מייל___________________________________________________ :
חתימה וחותמת____________________________ :
תאריך_________________ :

____________________
חתימה+חותמת המציע
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ח ו ז ה ונספחיו
שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ______ שנת 2022
בין-מועצה מקומית תל מונד
(להלן" :הרשות המקומית")

מצד אחד;

לבין-_____________________
____________________
(להלן" :הקבלן")

מצד שני;

הואיל

והקבלן הנו הזוכה/אחד הזוכים במכרז פומבי מס'  11/2022לשירותי ליווי עבור הסעות
תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות במועצת תל מונד (להלן:
"שירותי ליווי");

והואיל

וברצון הרשות המקומית להזמין מהקבלן ,שירותי ליווי עבור הסעות תלמידים למוסדות חינוך
רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות במועצת תל מונד בהתאם לתנאי המכרז והוראות
חוזה זה ,והקבלן מעונין לתת לרשות המקומית שירותי ליווי בתנאים ,כאמור.

פרק  - 1כללי

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.1

דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.

1.2

בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:

1.3

"הרשות"

מועצה מקומית תל מונד.

"הקבלן"

_________________________ לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שליחיו ,ומורשיו
המוסמכים.

"המכרז" -

המכרז שהתפרסם על ידי הרשות מכרז פומבי מס'  - 11/2022לשירותי ליווי עבור
הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות במועצת
תל מונד.

"החוזה" -

פירושו של החוזה ,על כל נספחיו ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים ,לרבות כל מסמך
חתום על ידי הצדדים שיצורף לחוזה בעתיד.

"המדד" -

מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל
מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

"המנהל" -

מי שיקבע על ידי הרשות ,מעת לעת ,לשמש נציגה לענין חוזה זה.

הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה :
נספח א'
נספח ב'
נספח ג'
נספח ד'
נספח ה'
נספח ו'

מפרט הסעות ומחירים.
אישור על קיום ביטוחים.
נוסח ערבות בנקאית לחוזה.
טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה.
תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.
הנחיות ביטחון ובטיחות.

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

____________________
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הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי
יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

1.5

ידוע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה להוראות חוק התקציב אשר יהא בתוקף ,מעת לעת.

1.6

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע ,היכולת המשאבים הכספיים ,הכישורים ,המיומנות ,כל
הרשיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע שירותי הליווי.

1.7

הקבלן מתחייב בזה לבצע את שירותי הליווי בבטיחות ,בנוחות ,ביעילות ובדייקנות ,בהתאם לתנאים
הכללים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.

1.8

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי ליווי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב
קבלת רשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רשיון ו/או היתר
ו/או מילוי אותו תנאי.

1.8.1

הקבלן מתחייב כי יורה למלווים העובדים מטעמו להציג בפני בקר/פקח אשר יזדהה כעובד המועצה ו/או
מי מטעמה ,כל מסמך שיתבקש.

1.9

מבוטל.

1.10

מבוטל.

1.11

הנחיות בטחון ובטיחות מפורטות ,עליהן יחתום כל מלווה ,נמצאות בנספח ז' .הקבלן מתחייב לשמור על
הוראות כל דין וכן הוראות כללי הביטחון והבטיחות ,לרבות קיום ויישום ההוראות ביטחון ובטיחות
נושא ההסכם ועדכונן במשך תקופת ההסכם ,ככל שתעודכנה.

1.12

הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג -1983-הן על
ידי המלווים והן על ידי הנוסעים.

1.13

הקבלן מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים,
התשס"א – .2001
לעניין זה ,עפ"י הוראות החוק" ,מוסד" הוא "עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעות קבוצות קטינים".
בהתאם לסעיף  2בחוק זה (איסור העסקה ועיסוק)(( " :א) מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה
במוסד ,בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר( .ב) בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן (א) לא
יעסוק בעבודה במוסד( .ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו(-ב) יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף
קטן (א) ועד  20שנים לאחר ההרשעה ,ואם נידון למאסר –  20שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר
בשל אותה עבירה".
לפיכך ,כל קבלן שיזכה במכרז שירותי הליווי יהיה חייב לדרוש מכל המועסקים על-ידו אישור ממשטרת
ישראל כנדרש בחוק ולהציגו לרשות המקומית .אישורים כאמור יידרש הקבלן להציג לרשות המקומית עם
החתימה על החוזה וכתנאי לחתימתו ,וכן מפעם לפעם ,עפ"י דרישתה של הרשות המקומית ובהתאם
להוראות החוק.

1.14

ככל ותדרש הרשות להציג דיווח ו/או להגיש ו/או להשיב לערעור בעניין השירותים בפני כל צד שלישי ,יציג
הקבלן בפני הרשות את כל המידע הנדרש על ידה וישיב לפנייתה בתוך  10ימי עבודה ,לכל היותר.

פרק  - 2שירותי ליווי הסעה
2.1

הקבלן מתחייב בזה לבצע את שירותי הליווי למסגרות החינוך והרווחה ויתר שירותי הליווי במועצה
המקומית תל מונד בהתאם לתנאי חוזה זה על בסיס המחירים שהוצעו על ידו ובלבד שאינם עולים על
המחירים המקסימליים המוצעים במכרז זה ,בכל ימי הפעילות של המוסדות כאמור כפי שיקבעו על ידי
המועצה ומסגרות הרווחה ועל פי קביעת הרשות בלבד.

2.2

הקבלן מתחייב להעסיק מלווים העומדים בתנאי הסף המפורטים במכרז.

2.3

הקבלן מתחייב לבצע טרם תחילת ביצוע שירותי הליווי ,השתלמות נהלים ובטיחות משותפת למלווים ,לנציגי
הרשות המקומית ,ובה יתודרכו המלווים בנושאים האלה :סדרי ההסעה ,הנחיות בטיחות בהסעה,
התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה ,נקודות תורפה בטיחותיות בציר התנועה,
בעלי תפקידים ברשות המקומית המחויבים בדיווח על אירועים חריגים ,ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה,
נהלי דיווח מחייבים ,ניתוח תאונות ולקחים מהן ,כללי בטיחות בעליה ובירידה מהרכב ,התנהגות במצבי
חירום ,בדיקות רכב בתום הנסיעה ,הבנת המגבלות שיש לילדים בזמן הנסיעה וכדומה.
2.3.1

2.4

הקבלן מתחייב לדווח לרכז שירותי הליווי של הרשות המקומית ,על כל תקלה או בעיה המתעוררת
בזמן ההסעה ,הקשורה בהתנהגות הנוסעים או בחציית כביש של ילד ,מייד לאחר שירד מרכב
ההסעה .במידת הצורך לערוך בדיקה של האירועים עם נציגים אלו ובעלי התפקידים הרלוונטים,
להפיק לקחים ולסכם דרכי פעולה לעתיד.

הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף ,בזמן ,והכל על פי הוראות המנהל.

____________________
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הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות על הסעת ילדים
ותלמידים ,לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים נכים;

2.6

בוטל.

2.7

הקבלן מתחייב כי לא יוחלף מלווה במסלול הסעה במשך כל שנת הלימודים ,אלא אם כן ישנן נסיבות שאינן
מאפשרות שאותו מלווה יקיים את ההסעה במהלך כל שנת הלימודים.

2.8

בוטל.

2.9

המנהל יהא רשאי ,מבלי שיהא עליו לנמק זאת ,לדרוש מהקבלן להחליף את המלווה ו/או אחד העובדים
והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל.

פרק  – 3שינויים
3.1

בוטל.

3.2

הרשות תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ליווי ההסעה ,כולם או חלקם ,לתקופה קצובה ושתיקבע
בהודעה ,וזאת בהודעה של  24שעות מראש.
ניתנה על ידי הרשות או מי מטעמה הודעת ביטול ,כאמור ,לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או פיצוי כלשהו
בגין שירותי שירותי הליווי המבוטלות.
3.2.1

3.3

הרשות תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ליווי ההסעה ,כולם או חלקם ,גם במקרים בודדים של
ביטול הצורך בהסעת בוקר בשל מחלת הנוסע ,בהודעה הניתנת לקבלן שירותי הליווי בהתראה של
שעה אחת.
במקרה של ביטול שירותי ההסעה בשל מחלת הנוסע ,הקבלן יהיה זכאי לקבל מחצית ()50%
מהסכום שהיה מגיע לו אילו ניתנו שירותי ההסעה בפועל ,וזאת בגין שירותי הסעת הבוקר בלבד של
אותו היום.

הרשות רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות לקבלן ,על שינויים במתן שירותי הליווי כדלקמן:
 שינויים במסלולי הנסיעה  -מבחינת אורכם. ביטול מסלולי נסיעה. שילוב מסלולי נסיעה. תוספת מסלולי נסיעה. שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות.ההודעה על שינויים ,כאמור ,תימסר לקבלן בכתב ומראש .במקרה של הוספת מסלולי נסיעה תימסר ההודעה
 96שעות מראש .התשלום עבור הוספת מסלולי נסיעה יהיה בהתאם למפורט בחוזה זה.
זאת ועוד ,רשאית המועצה להזמין הסעות נוספות בתחומי המועצה בהתאם לתעריפים הקבועים בהצעת
המציע ו/או לפי המפורט בחוזה זה.
 3.3.1בוטל

פרק  - 4איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה
4.1

הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין
בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם קיבל את הסכמת הרשות ,מראש ובכתב.

4.2

היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  25%או יותר מהשליטה בתאגיד
או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים ,כהעברת זכות המנוגדת
לסעיף  4.1לעיל.

4.3

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי שירותי הליווי על פי מסמכי החוזה אלא לאחר
קבלת הסכמת הרשות המקומית מראש ובכתב .הרשות המקומית תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה ,שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים .בכל מקרה
תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי שירותי הליווי על הקבלן.
בכל מקרה לא תינתן הסכמת הרשות המקומית להעסקת קבלני משנה ,שאינם עומדים בתנאים המפורטים
בפרקים  1ו  2 -לתנאים הכלליים למכרז ,בשינויים המחויבים ,ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם
קבלני המשנה.

____________________
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5.1

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי ,לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק שירותו ,במידה ואחריות כזאת
מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)  ,1968או לפי כל דין אחר ,לנזקים שייגרמו להם תוך כדי שירותי
שירותי הליווי או כתוצאה מביצוע מתן שירותי שירותי הליווי .אם תתבע הרשות על נזק שנגרם כתוצאה
מהאמור לעיל ,יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגד הרשות או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית
משפט בפסק דין סופי.

5.2

מבלי לגרוע בהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין ,מתחייב הקבלן לערוך על
חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן:

5.3

2,000,000

5.5.1

ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין ,בגבול אחריות שלא יפחת מסך :של
.₪

5.5.2

ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים ,קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם
החוזה.

בפוליסות יכללו התנאים הבאים:
(א)

הרשות המקומית ועובדיה יכללו בשם המבוטח.

(ב)

בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.

(ג)

יכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח ,בין על פי בקשת הקבלן ובין על פי רצון המבטח ,יעשה בהודעה
מוקדמת שתימסר גם לרשות  60יום לפחות לפני מועד הביטוח המבוקש.

(ד)

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים.

(ה)

נקבע כי ביטוחי הקבלן הינם ראשוניים ביחס לביטוחי הרשות.

(ו)

תבוטל זכות השיבוב כלפי הרשות.

5.4

הקבלן ימציא לרשות אישור על קיום ביטוחים למתן ליווי שירותי ליווי ,כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח.

5.5

היה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם ,לפי סעיף  5.5דלעיל ,כולם או מקצתם ,הרי מבלי
להטיל על הרשות חבות כלשהי בקשר לכך ,תהא הרשות רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ,ולשלם את דמי
הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות ,ולנכות כספים אלה ששולמו על ידה ,בצרוף הוצאות תקורה בשיעור של
 , 15%מכל סכום שעליה לשלם לקבלן מכוח חוזה זה בכל זמן שהוא ,או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית
אחרת.

פרק  - 6יחסי הצדדים
6.1

בכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד .בכל מקרה בו יקבע
אחרת יפצה הקבלן את הרשות בכל סכום בו תחויב הרשות כתוצאה מתביעה ,כאמור ,וכן בהוצאות משפט
ובשכ"ט עוה"ד.

6.2

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן בלבד ישא בכל
ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי שירותי הליווי על פי מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר עבודה,
זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה .כמו כן מתחייב
הקבלן לקיים בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו ,שיועסקו במתן שירותי הסעה ,את האמור בכל דין
ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה.

פרק  - 7תשלומים וערבות
7.1

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם למפורט במפרט
הסעות ומחירים בהתאם למחירים שהוצעו על ידי הקבלן ובלבד שאינם עולים על המחירים המקסימליים
בנספח א'.
למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותי שירותי הליווי לפי
המסלולים המפורטים בנספח א' ,ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות בהתאם לנספחים האמורים .לא
תעשה כל התחשבנות על בסיס אחר כמו תשלום לנוסע ,מחיר לק"מ וכיו"ב התחשבנויות.

7.2

7.3

הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו/או בגין שינויים במספר הנוסעים
שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן שרותי שירותי הליווי ,ולא נשתנה אורך
מסלול הנסיעה.
התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי שירותי הליווי יהיו על פי המפורט להלן:
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7.4

א.

הרשות המקומית לא תהא חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות הסעות שבוטלו על ידה ,בין
אם בוטלו לתמיד ובין אם בוטלו זמנית ,וזאת בגין שירותי ההסעה שהיו אמורים להינתן לאחר חלוף
 24שעות ממתן ההודעה על הביטול .כמו כן לא תהא הרשות חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין
שינויים בימי ו/או בשעות שירותי הליווי.

ב.

בכל מקרה לא יגדל היקף ההתקשרות בשל שינויים כמפורט בסעיף זה בשיעור העולה על 50%
מהיקף ההתקשרות המקורי.

בין האחד לחמישה בכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן לרשות חשבון מפורט ב 3-עותקים בגין שירותי שירותי
הליווי שניתנו על ידו בחודש החולף .חשבון שיוגש לאחר ה 5-בחודש יחל מנין הימים לפי סעיף זה ,החל
מהחודש הבא .המנהל יבדוק את החשבון תוך  7ימים ויאשרו ,במלואו או בחלקו .המנהל יהא רשאי להפחית
מהחשבון את הסכומים בגין הסעות שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית .זאת ,בנוסף לפיצוי מוסכם ומערך
מראש ות שיוטלו על הקבלן בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף  9.1לחוזה .עם קבלת אישור המנהל תוגש על
ידי הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי המנהל.
הרשות המקומית תשלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המנהל ,ובכפוף לאישור הגזבר ,תוך  45יום
מתום החודש בו הומצאה חשבונית מס לתשלום ,כמתחייב מ"חוק מוסר תשלומים התשע"ז."2017-

7.5

המחירים המקסימליים המפורטים במפרט שבנספח א' לחוזה שירותי הליווי נכונים ליום  1ליולי  .2022מובהר
כי בתקופת החוזה קרי עד ליום  31.08.23למחירים שהוצעו לא תוסף הצמדה ולא כל תוספת מכל סוג.

7.6

לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע התשלום.

7.7

עם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות בנקאית ו/או ערבות של חברת ביטוח ,לפי הנוסח הרצ"ב
כנספח ד' לחוזה ,בסכום השווה ל 5% -מסכום ההתקשרות השנתי המוערך ,כמוגדר להלן לו הוא זכאי בגין
שירותי שירותי הליווי ,וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה .הערבות תהא בתוקף
לתקופה של  13חודשים ממועד חתימת חוזה זה ,והקבלן מתחייב להאריכה ,מפעם לפעם ,לפי דרישת הרשות,
כך שהיא תהא בתוקף עד למועד האמור .בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת הרשות,
תהא הרשות רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי
החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לרשות על פי חוזה זה.
סכום ההתקשרות השנתי המוערך לעניין סעיף זה משמע  -התשלום היומי ,עבור כל שירותי הליווי המוזמנות
לא כולל המע"מ .מוכפל ב 220 -יום.
למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הסכום השנתי המוערך הנו לצורך קביעת סכום הערבות בלבד וכי הקבלן
יהא זכאי לתשלומים על פי שירותי שירותי הליווי שינתנו בפועל בלבד ובכפוף להוראות חוזה זה.

7.8

המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות כאמור ,תחשב
כהפרה יסודית של החוזה ,והרשות המזמינה זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על
הפרת החוזה.

7.9

ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
א) כל נזק או הפסד העלול להיגרם לרשות המזמינה עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי
חוזה זה.
ב) כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן ,אשר הרשות המזמינה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב
בהם בקשר עם חוזה זה.
בכל מקרה ,כאמור ,תהא הרשות המזמינה רשאית לגבות את סכומי הערבויות ,כולם או מקצתם ,בפעם אחת
או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור.

פרק  - 8תקופת החוזה וסיומו
8.1

מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של שנת לימודים אחת מיום  1.9.2022ועד ליום
.31.8.2023
למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי התשלום לקבלן יהיה אך ורק בעבור ימי הסעות שבוצעו בפועל ,ולקבלן לא
תהיה כל עילה לבקש תשלום בעבור ימים בהם לא בוצעו הסעות.

8.2

לרשות תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את תקופת תוקפו של חוזה זה
לתקופה של  4שנים נוספות ,בכל פעם לתקופה של שנה נוספת ( 12חודשים) או חלק ממנה ובלבד שתינתן על
כך הודעה לקבלן  30יום מראש ,הוארך החוזה כאמור ,הקבלן יחתום על הארכת התקשרות בנוסח נספח ה'.
המחירים בתקופת ההתקשרות המוארכת  ,יהיו בתוספת הצמדות .תנאי ההצמדה יבוצעו על פי הוראת
תכ"ם" ,כללי הצמדה" ,מס'  ,7.5.2.1המתפרסמת מעת לעת באתר אינטרנט של משרד האוצר.
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על אף האמור בס"ק  8.1ו 8.2 -לעיל תהא הרשות רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להביא חוזה זה
לידי סיום בהודעה מראש של  30יום לקבלן .לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות,
בגין סיום ההתקשרות ,כאמור ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין ליווי שירותי ליווי אשר ביצע בפועל עד
למועד סיום ההתקשרות ,ובכפוף להוראות חוזה זה.

פרק  - 9הפרות ופיצויים
9.1

מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,מוסכם
בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן ,תהא הרשות המזמינה זכאית לפיצויים מוסכמים
כמפורט בצידם:

פיצוי מוסכם
נושא ההפרה
איחור של מעל  15דקות ועד  30דקות בהתיצבות לתחנת האיסוף בשעה שנקבעה ₪ 50
₪ 75
איחור של מעל  30ועד  45דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף בשעה שנקבעה
איחור של מעל  45דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה בשעה שנקבעה 100₪
₪ 1,500
העסקת מלווה למרות שהרשות הורתה להפסיק את העסקתו
 ₪ 2,000לכל יום עבודה
העסקת קבלן משנה בניגוד לתנאי החוזה וללא אישור הרשות
₪ 250
התנהגות לא נאותה של המלווה
₪ 250
אי מסירת רשימת המלווים המופעלים על ידי הקבלן
₪ 1,000
עישון באוטובוס או בזוטובוס ,גם אם הרכב ריק מנוסעים
9.2

הרשות המזמינה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים בהסכם זה מכל תשלום שיגיע לקבלן ,או
לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,לרבות חילוט הערבות או חלקה ,לפי העניין ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
של הרשות המזמינה.

9.3

איחור בתשלום של עד  7יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהרשות.
איחרה הרשות בביצוע תשלום מעבר לתקופה של  7יום האמורים ,יהא הקבלן זכאי לריבית בגובה הריבית
הנהוגה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה ,כשהיא מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל.
פיגור בתשלום מצד הרשות של  90יום מעבר למוסכם בסעיף  7.4לחוזה ,יזכה את הקבלן בפיצוי מוסכם
מראש בגובה  10%של הסכום בפיגור ,וזאת פרט למקרים בהם הפיגור בתשלום נגרם כתוצאה מהתנהלות
הקבלן ,לרבות אי חתימה על ההסכם ,אי המצאת אישורים כנדרש ,הגשת חשבון הנושא פרטים שגויים
וכיוצא בזה.

פרק  - 10שונות
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה לבין הוראות
הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים ,יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש
הנכון .הפירוש שינתן על ידי המנהל ,יחייב את הקבלן.
תוקף ההתקשרות על פי חוזה זה ,כפוף לחוק יסודות התקציב שבתוקף ,מעת לעת.
הרשות תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו קצוב,
המגיע לה ממנו ,בין על פי חוזה זה ובין על פי כל הסכם ,התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין.
ספרי הרשות וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי חוזה זה.
תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והרשות לא תהא קשורה בכל
הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בין בכתב ובין בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה
זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ,ובחתימת שני
הצדדים.
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת
המצוינת במבוא לחוזה זה.
הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה  72שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.

____________________
חתימה+חותמת המציע

-17 -

ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________
הקבלן

________________
חותמת הרשות המקומית

________________
ראש הרשות המקומית

_______________
גזבר הרשות המקומית

אישור
אני הח"מ ___________ עו"ד של הקבלן המפורט לעיל מאשר כי ביום _________ הופיעו בפני
ה"ה ______________המשמשים כמורשי חתימה מטעם _____________(להלן" :הקבלן") וחתמו בפני על חוזה
זה כי נתקבלו אצל הקבלן כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתו על חוזה זה וכי חתימתם של
ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן.

___________ ,עו"ד
אנו הח"מ מאשרים בזה כדלקמן:
כי בחוזה זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין; כי ההוצאה הכספית לביצועו
מתוקצבת מסעיף ________ בתקציב רגיל/מאושרות תקציב בלתי רגיל מס'________.
__________________

_______________

ראש הרשות המקומית

גזבר הרשות המקומית

____________________
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הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד (להלן -המועצה)
ג.א .נ,.
.1
.2

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי במכרז ____
שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
.2.1

סעיף 103א(א) לצו המועצות המקומיות (א) ,קובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה
עם המועצה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות.

.2.2

כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה ,״חבר מועצה״ -
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.

.2.3

סעיף  59לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
" לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או שותפו,
כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש
לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות
מהשירותים שהמועצה מספקת״.

.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
.3.1

בין חברי מליאת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או
שותף.

.3.2

אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

.3.3

אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.

.4

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא
נכונה.

.5

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

תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:
אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי ברחוב
____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_________________
תאריך

____________________
חתימה+חותמת המציע

_______________________
חותמת  +חתימת עו"ד
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תצהיר קיום דיני עבודה
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

(להלן" :הגוף"
הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________
או "המשתתף") המבקש להגיש הצעה למכרז מס'  ___11/2022של מועצה מקומית תל מונד .אני מצהיר/ה כי
הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

.2

בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ( 1976 -להלן" :החוק") ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה  -תנאי לעסקה עם גוף ציבורי".
אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

.3

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט
ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום  )31.10.02או ,לחלופין ,המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב
לחוק) ,הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר
לאחר יום  ,)31.10.02אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________
חתימת המצהיר

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי ברחוב
____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_________________
תאריך

____________________
חתימה+חותמת המציע

_______________________
חותמת  +חתימת עו"ד

 -20מסמך א' 3
לכבוד :המועצה המקומית
תל מונד
הנדון :תצהיר העדר הליכים משפטיים והעדר הרשעות
בתצהיר זה:
"תושב ישראל" :כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"בעל שליטה" :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות ,התשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות").
"נושא משרה" :כמשמעותו בחוק החברות.
כמשמעו בחוק החברות.
"בעל עניין":
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -
"שליטה":
אני הח"מ __________________ נושא ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם
לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:

.1
.2
.3
.4

אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת ________________________ (להלן":המציע") מכרז פומבי מס'
11/2022
תפקידי אצל המציע הינו _________________________ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו של המציע.
הנני להצהיר כי לא היו למציע הרשעות פליליות ,ולא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או
מי ממנהלי המציע ,תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים
ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.
הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
______________________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ___________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה בפני במשרדי
הנמצא בכתובת __________________________ מר/גב' ________________________ שזיהה/זיהתה
עצמו/עצמה על ידי ת.ז ___________________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה
להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_____________
תאריך

____________________
חתימה+חותמת המציע

__________________________
מספר רישיון עורך דין וחותמת

_________________
חתימת עורך דין

 -21נספח א'
מפרט הסעות ומחירים מקסימליים -הצעת המציע

מכרז ליווי שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל
ומיוחד
ולהסעות אקראיות ומיוחדות  -נספח א'1
מס'
סידורי

סוג פרק

אורך
מסלול

תאור הקו

ימים
בשבוע

שעת
איסוף

שעת
פיזור

1

ליווי

2

ליווי

3

ליווי

4

ליווי

תל מונד -
תל מונד
תל מונד -
קדימה
צורן עד
מוסד 1
ליווי תל
מונד
קדימה
צורן -כפר
יונה
תל מונד
פרדסיה

14

5

ליווי

תל מונד -
אבן יהודה

8

א' -ו'

6

ליווי

7

ליווי

תל מונד -
רופין
ליווי לקו
תל מונד -
משמר
השרון

16

א' -ו'

07:00

20

א' -ו'

07:00

8

ליווי

תל מונד -
משמר
השרון -
רופין

20

9

ליווי

ליווי לקו
תל מונד -
רעננה

18

א' -ו'

10

ליווי

תל מונד -
כפר סבא

20

א' -ו'

07:00

11

ליווי

תל אביב

40

א' -ו'

07:00

12

ליווי

תל מונד -
נתניה

20

א' -ו'

07:00

13

ליווי

ליווי לקו
תל מונד
ראש העין

35

א' -ו'

07:00

עפ"י
מערכת

14

ליווי

ליווי לקו
תל מונד
ויתקין

15

א-ו'

07:00

עפ"י
מערכת

המחיר
המרבי
למסלולים
קיימים(ללא
מעמ)
מחיר לכיוון

למילוי על
ידי הקבלן

זמן
מסלול
בדקות
לכיוון

3

א' -ו'

07:00

עפ"י
מערכת

41

30

12

א' -ו'

07:00

עפ"י
מערכת

70

30

12

א' -ו'

07:00

עפ"י
מערכת

90

40

א' -ו'

07:00

עפ"י
מערכת

72

40

07:00

עפ"י
מערכת

69

30

עפ"י
מערכת

65

40

עפ"י
מערכת

80

40

א' -ו'

07:00

עפ"י
מערכת

80

50

07:00

עפ"י
מערכת

70

50

עפ"י
מערכת
עפ"י
מערכת
עפ"י
מערכת

70

40

120

60

100

50

100

50

90

____________________
חתימה+חותמת המציע
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נספח ב'
אישור על קיום ביטוחים
תאריך
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

הנפקת

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת
הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

ממבקש האישור
תל
מועצה מקומית
מונד

המבוטח
שם יש למלא שם הזוכה

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

כתובת :

מען

ממעמד מבקש האישור

אופי העסקה
☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר :שירותי ליווי
עבור הסעות תלמידים
למוסדות חינוך רגיל
ומיוחד

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☒אחר______ :

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי
ביטוח

מספר
הפולי
סה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום ביטוח
סכום

צד שלישי

ביט

אחריות
מעבידים

ביט

2,000,000

20,000,000

מטב
ע

השתתפות עצמית
סכום

מטבע

כיסויים
נוספים
בתוקף
יש לציין קוד
כיסוי בהתאם
לנספח ד'

₪

302,304
309,315
318
321
322
328
329

₪

304
309
319
328

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

084
092

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא
_ _60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

____________________
חתימה+חותמת המציע

 -23נספח ג'

כתב ערבות בנקאית
לכבוד
המועצה המקומית תל מונד
א.נ.

הנדון :כתב ערבות

על פי בקשת _______________ (להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
___________ ש"ח ( ______________ ) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד
כמפורט להלן (להלן " -הפרשי ההצמדה") ,וזאת להבטחת כל התחייבויותיהם לפי חוזה לביצוע שירותים של
הסעות למסגרות הרווחה ונסיעות נוספות במועצה המקומית תל מונד מיום___________.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"המדד" -

משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן " -המדד החדש") כי
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _________ שפורסם ביום__________ היינו נקודות
__________ (להלן " -המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום
הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _________ לא תענה.
לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

תאריך___________:

____________________
חתימה+חותמת המציע

בנק____________:

 -24נספח ה'
הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה
סימוכין:
בין:

חוזה שנערך ונחתם ביום __________

(שנת הלימודים ______________)

________________________

לבין ________________________ :שכתובתו________________ :
___________________ ח.פ/ע .מורשה מס' ( __________11/2022להלן הקבלן)

הואיל

ובהתאם לסעיף  8.2של החוזה הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת;

והואיל וברצוננו להאריך תוקף החוזה עד ליום _____________.
מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן:
(מצ"ב העתק מהחוזה המקורי)
.1

מסלולי החוזה המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקורית גם בתקופת הארכת החוזה ,והתמורה תהיה
בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת בתוספת הצמדות .תנאי ההצמדה יבוצעו על פי הוראת תכ"ם,
"כללי הצמדה" ,מס'  ,7.5.2.1המתפרסמת מעת לעת באתר אינטרנט של משרד האוצר. .

.2

במסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים לעומת החוזה שהסתיים (יש לפרט שינויים לגבי מסלולים
שהתארכו ו/או התקצרו ו/או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו/או שהיו קיימים ובוטלו.

.3

ש"ח (לא כולל

.4

במקום סכום של _________ש"ח תמורת מתן השירותים כמפורט בחוזה יבוא הסך
מע"מ).
במקום האמור בסעיף (מס'

) _______________________________________

יבוא _________________________________________________________
.5

בוטל.

.6

בוטל.
פרט לשינויים שפורטו לעיל יחולו כל התנאים כמפורט בחוזה הנ"ל.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________
חתימה וחותמת הקבלן
שריון תקציבי____________ :
שנת חתימת החוזה המקורי _____________

____________________
חתימה+חותמת המציע

________________________
חתימה וחותמת הרשות המקומית

