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  12/2011'מכרז פומבי מס

 
 למתן שירותי הסעות

 

  

  אחוהמכללת מסמך זה הינו רכוש 

לא ישוכפל ולא ייעשה בו , המידע הכלול בו לא יפורסם

מלבד מהגשת , שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא

  . הצעה למכרז

  אחוהלמכללת כל הזכויות שמורות 
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  כללי

מבקשת ") מכללהה: "להלן( )ר"ע(כללה האקדמית אחוה והמ) ר"ע(אחוה המכללה האקדמית לחינוך 

  "). המכרז: "להלן( מתן שירותי הסעותל לקבל הצעות

כל שימוש  וואין לעשות ב זמיןשל המ ומסמכים אלו הנם רכוש. חוברת זו מכילה את מסמכי המכרז

  .למעט לשם הגשת הצעה כנדרש במכרז

על המציע להשלים את . מכרזהאת חוברת מסמכי  נדרש להגיש, מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה

לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים , "פרטי המציע והצעתו"מלוא הפרטים הנדרשים בפרק 

בהתאם להוראות המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד 

  .ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך) לרבות נספחיו(מעמודיו 

או תוספת /אין להוסיף כל הערה ו, למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז

או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי /או תוספת ו/הערה ו. או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו/ו

  .או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי וועדת המכרזים/המכרז ו

  
להגיש בשני עותקים במקור במעטפה חתומה וסגורה הנושאת את מספר המכרז בלבד את ההצעות יש 

 קומה ראשונה במשרדי מחלקת תפעול, 3בנין , הנמצאת במכללת אחוהואשר תוכנס לתיבת המכרזים 

   .12:00בשעה  31.7.2011עד ליום  

רז לתיבת למען הסר ספק מובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפה המכילה את מסמכי המכ

  . המכרזים מוטלת על המציע בלבד



 

  

________________________                ________________________  

    המכללה האקדמית אחוה     המכללה האקדמית לחינוך            אחוה 

            

  

    __________________________  

  ה ק ב ל ן                          

3 

  תנאי סף כלליים. 2

  
  . להלן מפורטים תנאי הסף הכלליים להשתתפות במכרז

  

על המציע לעמוד , בנוסף לכך. כללהתנאים אלו הנם תנאי הסף הכללים הרלבנטיים לגבי כל מכרז של המ

  .להלן 3בתנאי הסף המיוחדים לנושא מכרז זה והמפורטים בסעיף 

  

י קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים א

מבלי . את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ההצעהכללה ייתן למ, באופן הנדרש, המפורטים להלן

לדרוש מכל , הבלעדי הלפי שיקול דעת, את הזכות הלעצמ תשומר כללההמ, לגרוע מכלליות האמור לעיל

בין , או אישורים דקלרטיביים וזאת/מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו אחד

  .לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף, היתר

  

אישור מסוים ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן / אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך

  .מן למקורלמקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נא

  

על המציע להמציא את כל האישורים וכן תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצורף להסכם   .2.1

אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות (הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים , 'חכנספח 

  .  1976-ו"התשל, )שכר מינימום והעסקת עובדים זרים, מס

על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי , אם המציע הינו תאגיד   .2.2

ד על היות התאגיד קיים "תאגידים מסוגו המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו וכן אישור עו

בנוסח (ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם 

  ). 'כנספח והמופיע 

 תמורת מסמכי המכרז, שלא יוחזרוח "ש 250הצעה למכרז הוא תשלום על סך של תנאי להגשת   .2.3

  . יש לצרף למסמכי ההצעה צילום של הקבלה אשר נשארה בידי המציע לאחר ביצוע התשלום

על המציע להשלים בעט את מלוא הפרטים . על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו  .     2.4

לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם , "צעתופרטי המציע וה"הנדרשים בפרק 

להוראות המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד 

  .ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך) לרבות נספחיו(מעמודיו 

ה את הזכות להחליט על  פסילת כללהאו שאינו נכון ייתן למ/כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו

  .המיידית של הצעת המציע

את  כללהשינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף ומקנים למ, כל תוספת  

במידה  כללהלמען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המ. הזכות לפסול את ההצעה

או /או השינויים ו/והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו

  . ייגויותההסת

 בעת רכישת . קומת קרקע, 3בנין , לרכוש במכללת אחוהאת מסמכי המכרז המלאים ניתן   

  . את פרטיו ואת פרטי איש הקשר מטעמו כללהיידרש המציע להשאיר בידי המ, מסמכי המכרז
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כי לא מתנהלות , מאומת בפני  עורך דין, על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו  .  2.5

או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל /עות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ותבי

   ).'זכנספח  בנוסח המצורף למכרז זה(שיזכה במכרז 

על המציע למסור יחד עם הצעתו ערבות מבנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה   .2.6

חתומה על ידי , ) 1981 –א "התשמ, טוחרישיון  לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי בי

  ). ולא על ידי סוכן שלה(החברה עצמה 

צמודה למדד ובנוסח המצורף להסכם , בלתי מותנית, על הערבות להיות אוטונומית  .2.6.1

 60ובתוקף עד   מכללת אחוה לפקודת ח"ש 10,000הערבות תהיה בסך של . 'כנספח ה

  . יום מיום הגשת ההצעה

אחרי שנתנה למציע הזדמנות , כולה או חלקה, לחלט ערבות זו תהיה רשאית כללההמ  .2.6.2

  : להשמיע את טענותיו בפניה בכתב אם התקיים בו אחד מאלה

  . בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, המציע נהג במהלך המכרז בעורמה  .2.6.2.1

  .יקהמציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדו  2.6.2.2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת   .2.6.2.3

  . ההצעות במכרז

אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות   2.6.2.4

עם הזוכה המכללה במכרז שהן תנאי מוקדם ליציאת ההתקשרות של 

  . במכרז

אי דיוק בשמו של המציע או . ל המציע באופן מדויקעל הערבות לשאת את שמו המלא ש  .2.6.3

  .רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף

עד לקבלת החלטה  כללההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת המ  .2.6.4

יביא לפסילת הצעת , אי הארכת תוקף הערבות. סופית בדבר המציע הזוכה במכרז

  . המציע על הסף

ללא מכללה סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו ל  .2.6.5

  .  צורך בהוכחת נזק כלשהו

גבוה  הבכל זמן להוכיח כי נזק תהיה רשאית כללההמ, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  .2.6.6

או /ו כללהאין בחילוט הערבות כדי למנוע מהמ. יותר מסכום הערבות ולתובעו מהמציע

  . על פי כל דיןה כל סעד העומד ל הלהעלות כל טענה ולדרוש ממנ נהכדי לשלול ממ

  

ד המעידה כי השכר המשולם לעובדי המציע אינו נמוך משכר "הצהרת המציע חתומה בפני עו 2.7

וכי משולמים  1987 - ז "התשמ, המינימום המעודכן במועד הגשת ההצעה בהתאם לחוק שכר מינימום

או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה /ים הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין ולהם מלוא התשלומ

 . שחל עליהם
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  תנאי סף מיוחדים למכרז.3
  

בחלק זה מפורטים תנאי הסף המיוחדים להתקשרות נשוא המכרז והם באים להוסיף על תנאי הסף 

  .לעיל למסמכי המכרז 2המפורטים בסעיף 

  

המפורטים להלן או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים 

מבלי . את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ההצעה כללהייתן למ, באופן הנדרש, ם להלןהמפורטי

לדרוש מכל , הבלעדי הלפי שיקול דעת, את הזכות הלעצמ תשומר כללההמ, לגרוע מכלליות האמור לעיל

או אישורים /או המלצות ו/רז להשלים מידע חסר ואחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכ

  .לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף, בין היתר, דקלרטיביים וזאת

  

אישור מסוים ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן / אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך

  .למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור

  

, הסעת סיור(כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים , "הסעות"שום כדין כמשרד להמציע ר .3.1

  . 1985- ה "התשמ, )הסעה מיוחדת  והשכרת רכב

שהינו מורשה להסיע בשכר על , מאת המפקח על התעבורה, על שמו, בידי המציע רישיון בר תוקף .3.2

 . פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך

יע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני המצ .3.3

 .  בטיחות במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה

במיניבוסים ובאוטובוסים זעירים ציבוריים , במידיבוסים, שרותי ההסעה יבוצעו באוטובוסים .3.4

 . כאמור ברישת הסעיףכלי רכב מכל סוג  10למציע לפחות "). כלי הרכב: "להלן(בלבד 

 : כלי הרכב שישמשו לאספקת שרותי ההסעה יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן .3.5

  .שנים 7גיל כלי הרכב שישמשו לאספקת שרותי ההסעה לא יעלה על  .1

ערכת , ערכת מילוט, במזגן תקין, במיקרופון, כלי הרכב יהיו מצוידים באמצעי תקשורת .2

אפוד זוהר ותרמיל עזרה , מטפי כיבוי תקניים, משולש אזהרה ,מגבה, גלגל חילוץ, חילוץ

כלי , בנוסף. לחוזה 'כנספח בראשונה הכולל את התכולה המפורטת ברשימה המצורפת 

הרכב יהיו מצוידים בכל האביזרים והציוד הנדרשים על פי כל דין לרבות בתקנות 

 ").התקנות: "להלן( 1961 - א"התשכ, התעבורה

 .ורות בטיחות תקניות בהתאם לתקנותוידים בחגכלי הרכב יהיו מצ .3

כלי . לתקנות 83כלי רכב המשמשים להסעת ילדים ישאו שילוט בהתאם להוראות תקנה  .4

הרכב המשמשים להסעת נכים או מוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט טכני לרכב להסעת 

 . מחלקת תקינה במשרד התחבורה, נכים של אגף הרכב
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על המציע להגיש במצורף להצעתו את המסמכים , אי הסף שפורטו לעיללהוכחת עמידותו בתנ  .3.6

 : הבאים

  . רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים .1

 . רישיונות להסעה מיוחדת עבור כלי הרכב .2

לחוזה בצירוף כתב ההסמכה של קצין  'נספח ג –טופס פרטים אישיים של קצין בטיחות  .3

 . הבטיחות

 . ע עומד בתנאים המפורטים לעילד כי המצי"אישור עו .4
 . מציע שלא יצרף להצעתו מסמכים אלו הצעתו תיפסל. צירוף מסמכים אלו הינו תנאי יסודי

   פנייה בשאלות הבהרה .3.7

: או במייל 08-8501901: ד גלית עמרם בפקס"לעובשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד   .4.1  

galit_am@achva.ac.il   

שאלות  12:00בשעה  21.7.2011 וםבהרה יש להפנות בכתב בלבד עד ליאת שאלות הה  4.2  

  .  לא ייענו, או שיופנו בדרך אחרת, הבהרה שיגיעו למזמין לאחר תאריך זה

  . 26.7.2011התשובות יישלחו למציעים עד ליום . כללהרק תשובות בכתב יחייבו את המ  4.3  

  

   הגשת ההצעות .3.8

במשרדי , 1קומה , 3בנין , מכללת אחוהכרזים הנמצאת באת ההצעות יש להכניס לתיבת המ

ההצעה תוגש במעטפה חתומה וסגורה בשני . 12:00בשעה  31.7.2011עד לתאריך מחלקת תפעול 

אין לציין כל פרט מזהה אחר של . על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו בלבד. עותקים

  . המציע

  : תנאים כלליים

  על אחריותו ועל , יהיה לספק מציעכאשר על ה, עה תבוצע על בסיס קבלניאספקת שרותי ההס 3.9

  . הציוד וכל הדרוש לאספקתם, הנהגים, חשבונו את כלי הרכב      

  במהלך כל חודש קלנדרי בתקופת החוזה תשולם מציעתמורת שירותי ההסעה שיסופקו על ידי ה 3.10

  . לחוזה' עת המחיר המצורפת כנספח אתמורה בהתאם למחירים המפורטים בהצ מציעל        

  מובהר בזאת כי המכללה אינה מתחייבת להזמין מהמציע את כל שירותי ההסעה וכן רשאית היא        

  .י בחירתה"לפצל את ההסעות בין מספר קבלנים עפ       

  :הבהרות ושינויים, בדיקות מוקדמות. 4

כרז וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים לחקור                        המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המ 4.1    

  . את תנאי ההתקשרות עם המכללה לאספקת שרותי הסעות          

או יהיה לו ספק כלשהו /או אי התאמות במסמכי המכרז ו/שגיאות ו, אם ימצא המציע סתירות 4.2

לא יאוחר , ליו להודיע על כך  למכללה בכתבע, בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם

 .ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות 7- מ 
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המכללה מוסמכת ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במסמכי , מבלי לגרוע מן האמור בסעיף לעיל 4.3

על המציע לצרף . או לתקן טעויות שנפלו בהם בהודעה בכתב שתימסר לכל המציעים/המכרז ו

והם יהוו חלק ממסמכי , או התיקונים  האמורים כשהם חתומים על ידו/ת ולהצעתו את ההבהרו

 . המכרז

  . לא יחייבו אותה האו הסברים שיינתנו בעל פה ואל/ו את באחריות לפירושיםנושהמכללה אינה  4.4

  

  :מילוי נספחים –מחירים . 5

  נוסף שלו שיוגש  ובעותק, לחוזה" 'נספח א"המצורפת כ" הצעת המחיר"על המציע בכתב יד ברור ב 5.1

  חובה על המציע למלא את כל הטבלה . את המחירים הנדרשים על ידו תמורת שירותי ההסעה, בנפרד      

  .'של נספח א     

  המחירים הנקובים יהיו . יכללו מס ערך מוסףכל המחירים אשר על המציע לציינם בהצעת המחיר  5.2

   . קבועים וסופיים, מחירים כוללים     

  הערה או הסתייגות במסמכי ההזמנה בין בגוף המסמכים ובין , מחיקה, תוספת, ין לרשום כל שינויא 5.3

  כל רישום . אלא אם הדבר נתבקש במפורש במסמכי ההזמנה, במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא      

  . כזה שלא נתבקש ייחשב כאילו אינו קיים      

  : צירוף נספחים   6

  . מ"ודת עוסק מורשה לפי חוק מעהעתק תע 6.1     

  .אישור לצורך ניכוי מס 6.2     

  אכיפת ניהול (אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  6.3     

  .1976-ו "התשל, )חשבונות           

  רים הנדרשים על ידו ובו פירוט המחי, לחוזה' י האמור בספח א"עפ, "הצעת המחיר"עותק של  6.4    

  . תמורת שרותי ההסעה          

  ).חוזה המכרז והבהרות במידה וינתנו, הנחיות למציעים(מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע  6.5   

  .ת חתימת המציע או את מורשי החברהד המאשר א"אישור עו 6.6   

  . שותפים אישור על רישום תאגיד ורשימה מאושרת של בעלי מניות או 6.7   

  . רישיון עסק 6.8   

  . ערבות בנקאית  6.9  

  .פרופיל חברה לרבות לקוחות של החברה 6.10  
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  ומספר נוסעים מקסימלי ) 'אוטובוס זעיר וכו, מיניבוס, אוטובוס(טבלה ובה פירוט סוג כלי הרכב   6.11 

         יש לצרף צילום רישיונות של כלי . הרכב מספר כלי הרכב מכל סוג תוך ציון גיל כלי, לכל כלי רכב          

  .רכב  המיועדים להסעות         

  :דוגמא

  שנת ייצור  נוסעים' מס  תוקף רישיון  רכב' מס  סוג הרכב  'מס

            

            

     

   . אישור על תשלום רכישת מסמכי המכרז 6.12  

  

  : תוקף ההצעה. 7

  י  "אם יידרש לכך בכתב ע. אחרון שנקבע להגשת ההצעותיום מהמועד ה 60ההצעה תישאר בתוקף למשך   

  . יום נוספים את תוקף הצעתו ואת תוקף הערבות להצעה 30- המכללה יאריך המציע ב   

  

   :הוראות שונות 8

  המכללה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא על פי  8.1   

   .שיקול דעתה הבלעדי        

  לאפשר למציע שהצעתו חסרה לתקן או להשלים את הצעתו  , אך לא חייבת ,המכללה תהיה רשאית 8.2  

  . בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו       

  :המכללה שומרת לעצמה את הזכות הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט  8.3 

  . צעות כולןלדחות כל הצעה או את הה 8.3.1        

  אפילו אם , למסור את מתן שירותי ההסעה לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה 8.3.2        

  . איננה ההצעה הזולה ביותר                

  . למסור את ביצוע העבודה ליותר ממציע אחד בהתאם לשיקול דעתה 8.3.3       
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  הסכם

 
  2011 _________האקדמי  אחוה ביום שנערך ונחתם בקמפוס 

  

  

  580250231 ר"ע, אחוה מכללה האקדמית לחינוך  .1    :בין

  79800שקמים . נ.ד    

 
 580363554 ר"ע, המכללה האקדמית אחוה  .2    
  79800שקמים . נ.ד      

  

  שתיהן ביחד וכל אחת מהן לחוד    

  מצד אחד      ") המכללה" -שיכונו להלן ביחד ולחוד (  

  

  _____________________________    : לבין

  _________________תאגיד /ז"ת' מס    

  ________________________כתובת     

  מצד שני          ")הקבלן" -להלן (  

  

 
והקבלן הגיש למכללה הצעה  ותי הסעההצעות למתן שיר לקבלת מכרז פומביוהמכללה פרסמה   הואיל

  ;במסגרת ההליך האמור

 
, הסעת סיור(כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים , "הסעות"משרד לרשום כדין כ והקבלן  והואיל

  ;1985 -  ה"התשמ, )הסעה מיוחדת והשכרת רכב

  

שהינו מורשה להסיע בשכר על פי , מאת המפקח על התעבורה, על שמו, שיון בר תוקףיר קבלןבידי ה  והואיל

) נוסעים(ון להסעת ילדים וכן רישי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך

  .בשכר

  

מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות והקבלן   והואיל

 .בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה

 
והמכללה החליטה לקבל את הצעת הקבלן ולמסור לו את אספקת שירותי ההסעה בכפוף למותנה   והואיל

  ;")מסמכי החוזה" -להלן ביחד (מכרז בנספחיו וביתר מסמכי ה, זה זהבחו
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  :הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוצהר
  

  

  כותרות הסעיפים והגדרות, נספחים, מבוא .1

  

  .המבוא לחוזה זה והנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והם בבחינת תנאיו 1.1

  

  .נוחיות ההתמצאות ולא ישמשו לפרשנותו של החוזהכותרות הסעיפים מיועדות אך ורק ל 1.2

  

  :לצורכי חוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורשת לצדם 1.3

 
)i( "שליחיו ומורשיו המוסמכים, עובדיו, לרבות נציגיו של הקבלן: פירושו "הקבלן.  

  

)ii( "מדד המחירים הידוע כמדד המחירים : פירושו" המדד"או  "מדד המחירים לצרכן

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר , רותיל ירקות ופהכול, לצרכן

וכן כולל כל מדד , כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, כלכלי

בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים , רשמי שיבוא במקומו

  .ובין אם לאו

  

)iii( "להגשת ורסם לאחרונה לפני המועד האחרון המדד שפ: פירושו "המדד הבסיסי

  .מסמכי המכרזהנקוב ב, ההצעות

  

)iv( "על פי חוזה  הארכת ההסכםמדד האחרון הידוע במועד ביצוע ה: פירושו "המדד החדש

  .זה

  

)v( "שהוא , אחר מטעמו בעל תפקידאו כל /של המכללה ותפעול מנהל : פירושו "הממונה

ין הקשור במתן יכללה לכל דבר וענאשר ישמש כנציג המ, יודיע עליו בכתב לקבלן

  .שירותי ההסעה נשוא חוזה זה ובקיום התחייבויות הקבלן על פיו

  

  הצהרות הקבלן .2

  

  :הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה כדלקמן

  

כפי , חוזה זה הוא עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה למתן שירותי ההסעה נשוא 2.1

את מסמכי המצורפים ומהווים , תיו בכתב ההצעהובהתאם להצהרו, במסמכי המכרזשפורטו 

  .המכרז
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כלי הרכב המתאימים , המיומנות, הכישורים, המשאבים הכספיים, היכולת, יש לו את הידע 2.2

כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן שירותי ההסעה נשוא חוזה , הציוד, ובמספר הנדרש

הרכב ברישיון הרכב כולל רישום סוג , רישיונות כלי הרכב על נספחיהם הינם בתוקף, זה

פוליסות , ורישיון ממפקח על תעבורה לביצוע הסעות מיוחדות, בהתאם לתקנות התעבורה

 שירותי ההסעה נשוא חוזה זה ביטוח תקפות ומתאימות לכל כלי הרכב אשר ישמשו למתןה

) וסח חדשנ(לביטוח מלא של הנוסעים ושל רכושם ומטענם ובהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי 

הנהגים הנוהגים בכלי הרכב הינם , עובדים מיומנים ומקצועיים במספר מספיק, 1970ל "תש

הנהגים נוהגים , לאותו סוג רכב המבצע את ההסעותומתאימים בעלי רישיונות נהיגה תקפים 

וכן כל יתר הדרוש על מנת לספק  ,י כל דין"בהתאם לשעות הנהיגה והמנוחה המותרות עפ

  .ירותי ההסעה נשוא חוזה זה בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דיןלמכללה את ש

  

וכי בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים במתן שירותי , נהירים לו כל תנאי החוזה 2.3

כוח , הציוד, כלי הרכב, ומהות וכמות ההשקעה, או הנובעים מהם/ההסעה נשוא חוזה זה ו

וכי יש , הסעה ולקיום התחייבויותיו שבחוזה זההאדם והיקף העבודה שידרשו למתן שירותי ה

  .ביכולתו לקיים התחייבויותיו אלה בהתאם לכל הדרישות והתנאים הקבועים במסמכי החוזה

  

או הקשור בביצוע /כל מידע שביקש והנובע ו, לשביעות רצונו המלאה, קיבל מהמכללה 2.4

  . כללה בקשר אתםואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המ, י חוזה זה"התחייבויותיו עפ

  

או אי /או אחרות כלפי המכללה עקב אי ידיעת ו/לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו 2.5

הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים במתן שירותי ההסעה ובקיום התחייבויותיו שבחוזה 

  .והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור, או הנובעים מהם/זה ו

  

  השירותים .3

  

מסוגים ה בהתאם לדרישותיה מעת לעת בתקופת החוזה שירותי הסעה הקבלן יספק למכלל 3.1

  .שונים

 
לקבלן ידוע ו, שהמכללה אינה מתחייבת להזמין מהקבלן את כל שירותי ההסעה, ובהר בזהמ 3.2

בביצוע  וכי אין בלעדיות לקבלן לקבל שירותי הסעות מקבלנים אחריםכי המכללה רשאית 

  .הסעות

  

 - להלן ( לשבועיים הקרוביםאת תכנית שירותי ההסעה  ייםאחת לשבועהממונה יגיש לקבלן  3.3

  .והקבלן יספק למכללה את שירותי ההסעה בהתאם לתכנית, ")התכנית"

  

בהודעה שימסור  שהוזמנההממונה יהיה רשאי לבטל הסעה , לעיל 3.3על אף האמור בסעיף  3.4

מסר . ההזמנה ביצועל נקבעשל היום הקלנדרי הקודם למועד ש) חצות( 24:00עד השעה לקבלן 

ומבלי שיהיה עליה  בגין ההסעה שבוטלה לא תחויב בתשלוםהמכללה , הממונה הודעה כאמור
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 השעה היעודה לנסיעה תשלם המכללה עד שעה לפני בוטלה ההסעה .לשלם דמי ביטול כלשהם

משעה לפני השעה היעודה החל  ו ביטלה המכללה את הנסיעהבבמקרה .  מעלות הנסיעה 20%

  .מעלות הנסיעה 50% תשלם המכללה

 
המכללה תקזז את הקנס מהתמורה המגיעה   .₪ 500במקרה של איחור יחויב הקבלן בקנס של  3.5

  . י הסכם זה"לקבלן עפ

 
בנוסף .  ₪ 2,000יחויב הקבלן בקנס של  ,איחור מעל לשעהאי התייצבות או במקרה של  3.6

גוע בזכויות המכללה וזאת מבלי לפ ,נהנסיעה מבלי שתחויב בגיה לבטל את ,מכללהרשאית ה

י "המכללה תקזז את הקנס מהתמורה המגיעה לקבלן עפ  .י כל דין"או עפ/י ההסכם ו"עפ

  .הסכם זה

  

   תקופת החוזה ותקופות אופציה .4

  

וסופה ביום  11.15.8שתחילתה ביום , חודשים) שנים עשר( 12תוקפו של חוזה זה לתקופה של  4.1

  ").תקופת החוזה" - להלן ( 12.14.8

  

או את אספקת /שמורה למכללה בלבד הזכות להביא חוזה זה ו, לעיל 4.1מור בסעיף על אף הא 4.2

לפי שיקול דעתה , לידי סיום, מים משירותי ההסעה שהקבלן מספק לפיו/ים מסוים/חלק

 30בהודעה בכתב שתמסור לקבלן לפחות , בכל עת במהלך תקופת החוזה, המוחלט והבלעדי

או /דעה כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום ומסרה המכללה הו. יום מראש) שלושים(

פרט , או להבאת החוזה לקצו/או בקשר להפסקת השירותים כאמור ו/פיצוי כלשהו בגין ו

לתשלום המגיע לו בגין שירותי ההסעה שסופקו על ידו בפועל למכללה קודם מועד הפסקת 

למכללה על פי חוזה זה ועל ובכפוף לזכויות המוקנות , לפי הענין -השירותים או סיום החוזה 

  .פי כל דין

  
את תוקפו של , לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, למכללה בלבד מוקנית הזכות להאריך 4.3

לפי שיקול דעתה  - במלואו או רק ביחס לחלק משירותי ההסעה שהקבלן מספק לפיו , החוזה

שים כל אחת  חוד) שנים עשר( 12לשתי תקופות נוספות בנות , המלא והמוחלט של המכללה

יום קודם תום ) שישים( 60בהודעה בכתב שתמסור לקבלן לפחות , ")תקופת האופציה" -להלן (

לא מסרה המכללה הודעה כאמור . לפי הענין -תקופת החוזה או תקופת האופציה הראשונה 

  .לפי הענין -יגיע החוזה לקיצו בתום תקופת החוזה או תקופת האופציה הראשונה , לקבלן

  

  :לעיל יחולו ההוראות הבאות 4.3מכללה הודעה על מימוש האופציה כאמור בסעיף מסרה ה 4.4

  

)i( 30בתוך , הקבלן ימציא למכללה )ערבות בנקאית , יום מקבלת הודעתה כאמור) שלושים

  .כנדרש בחוזה זה, לתקופת האופציה ואישור על קיום ביטוחים לתקופת האופציה
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)ii(  פיו יעמדו בתוקפם ללא שינוי במהלך כל הוראות חוזה זה והתחייבויות הקבלן על

שתעודכן בהתאם להוראות , התמורה עבור שירותי ההסעה למעטתקופת האופציה 

  .להלן) ג(פסקה 

  

)iii( תעודכן בהתאם לשיעור , 'נספח אבסכומים הנקובים ב, התמורה עבור שירותי ההסעה

 לעומת המדד, עליית המדד החדש הידוע במועד תחילת כל אחת מתקופות האופציה

למען  .התמורה המעודכנת כאמור תישאר קבועה במהלך כל תקופת האופציה. הבסיסי

  .מובהר כי התמורה תעודכן גם במקרה של מדד שלילי, הסר ספק

  

  התמורה .5

  

, תמורת שירותי ההסעה שיספק למכללה וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה 5.1

  ").התמורה" -להלן ( 'א בהתאם למפורט בנספחתשלם המכללה לקבלן תמורה 

  

בגין מספר נקודות , 'בנספח אמעבר לסכומים הנקובים , לתוספת תשלום לא יהיה זכאיהקבלן  5.2

מבלי לפגוע בכלליות  .או מכל סיבה שהיא דלת מספר המשתתפים בנסיעהאו בגין הג/איסוף ו

נסות או ק, 6אגרת כביש , הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין הוצאות חניה, האמור

  .הוצאות כלשהן הקשורות בביצוע מתן שירותי ההסעה

 
, תאריך הנסיעה: בכל נסיעה יחתים אחראי הסיור את הנהג על טופס סיכום הסעה בו יפורטו 5.3

 בוצעומ ש"הק' מס , יעדי הנסיעה,שעת סיום הסיור, שעת תחילת הסיור, יצבות הנהגישעת הת

 שם הנהגים, ב שהתייצבו לרבות מספר רכבמספר וסוג כלי הרכ, בהתאמה למד המריק ברכב

  .נוספות על פי הצורך והערות

 
בתום כל חודש קלנדרי בתקופת החוזה יגיש הקבלן למכללה חשבון ובו פירוט שירותי ההסעה  5.4

 סוג כלי הרכב שבו בוצעו, יעדיהן, דש בציון מועדי הנסיעותשסופקו על ידו במהלך אותו חו

והמצאת  בכפוף לאישורו של כל חשבון על ידי הממונה. 'והפרמטרים המופיעים בנספח א

י "עפ. 50+בתנאי תשלום של שוטף על ידי המכללה לקבלן  ניתשולם כל חשבות, חשבונית מס

  .מכללהי ה"י יחידות שהוגדרו ע"דרישת המכללה יוגש החשבון בחלוקה עפ

  

, תקופת החוזהולא ישונו לאורך כל  לא יעודכנו' מודגש כי המחירים המפורטים בנספח א 5.5

  ).ג(4.4הסכם לשנה נוספת כמפורט בסעיף האם וככל שיוארך , למעט עדכונם

 
 12ולעניין זה יראו שנה כפרקי זמן של (הזמנות בשנה כלשהי בתקופת ההסכם האם היקף  5.6

והנוספים מתחילים באותו , חודשים אשר הראשון שבהם מתחיל במועד תחילתו של הסכם זה

ובכלל זה כל התשלומים (₪  180,000יעלה על סכום כולל של ) אותיום בשנים הקלנדריות הב

אזי תהיה זכאית , )מ"כולל מע, מכל סוג שהוא ששולמו לקבלן בקשר לביצוע הסכם זה

החזרים בגין .  וזאת החל מתחילת אותה שנה', להנחה בשיעור הנקוב בנספח א המכללה
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יינתנו על דרך קיזוז מן ) כבר שולמוש₪  180,000במסגרת (שירותים שכבר ניתנו שולם עבורם 

  .זמנווהתמורה שתגיע לספק עבור שירותים נוספים שי

 

יום בתשלום התמורה לפי חוזה זה לא יהווה הפרה מצד ) ארבעה עשר( 14איחור של עד  5.7

  . המכללה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהמכללה

  

  התחייבויות הקבלן .6

  

  :הקבלן מתחייב בזה כדלקמן

  

בהתאמה למסלולי הנסיעה וללוחות , מכללה במלואם את כל שירותי ההסעה שיידרשולספק ל 6.1

  .ממנו בהתאם להוראות מסמכי החוזה הזמנים הנדרשים

  
המצוידים באמצעי , כשירים ונקיים, לספק את שירותי ההסעה באמצעות כלי רכב תקינים 6.2

  .וציוד כמפורט בחוזה זה מזגן ,מיקרופון, קשר

  

הן לפני הגעתו , י רכב המשמש לביצוע שירותי ההסעה לפי חוזה זהבמקרה של תקלה בכל

יהיה על הקבלן להפעיל כלי רכב חליפי המתאים למתן שירותי , נסיעההלמכללה והן במהלך 

באופן שבכל מקרה יסופקו שירותי ההסעה במועדם ולפי כל תנאי , בהקדם האפשרי ההסעה

  .חוזה זה

  

ה הקבלן רשאי לבצע את שירותי ההסעה בכלי רכב באישור מראש ובכתב מאת הממונה יהי 6.3

ובלבד שכלי הרכב אשר ישמשו למתן שירותי , שונים מאלה המפורטים במפרט שירותי ההסעה

נוחותם ובטיחותם מכלי הרכב המפורטים במפרט שירותי , ההסעה בפועל לא יפחתו בטיבם

  .י הרכב כאמורבכל מקרה לא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום בגין שינוי כל. ההסעה

  

וברמה  וללא איחורים, בדייקנות, ביעילות, בנוחות, לספק את שירותי ההסעה בבטיחות 6.4

מקצועית טובה באמצעות כלי רכב העומדים בתנאים הקבועים במסמכי החוזה ובאמצעות 

יעביר הקבלן , חודשים 3-אחת ל .מקצועיים ומיומנים, מספר מספיק של עובדים כשירים

תקינות כלי הרכב בטיחות ובחתימת קצין הרכב לגבי עתק לממונה בטיחות בה ממונהאישור ל

  .של הקבלן

  
אשר יהיה זמין בכל עת במהלך מתן , למנות אחראי מטעמו למתן שירותי ההסעה לפי חוזה זה 6.5

מתן הצעות מחיר לשירותי ההסעה לצורך ) או זימונית/באמצעות טלפון סלולרי ו(השירותים 

  . פתרון בעיות בכל הקשור במתן שירותי ההסעהג המכללה ולכפי שיידרש על ידי נצי
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מיניבוסים או אוטובוסים , מידיבוסים, לספק את שירותי ההסעה באמצעות אוטובוסים 6.6

העומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים ") כלי הרכב" - להלן (זעירים ציבוריים בלבד 

  :להלן

  

)i(  כלי , דהיינו .שנים 7לא יעלה על אשר ישמשו לאספקת שירותי ההסעה גיל כלי הרכב

  .שנת ייצור מאוחרת יותרו 2004משנת ייצור הרכב יהיו 

  

)ii(  במזגן תקין, מצוידים באמצעי תקשורתממוזגים ו, איכותייםכלי הרכב יהיו ,

דין תאם לכל הבתקנות התעבורה וובכל האביזרים והציוד הנדרשים על פי  , במיקרופון

אמור יכללו כלליות הומבלי לפגוע בלרבות , ילדיםולכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים 

, מטפי כיבוי אש תקניים, משולש אזהרה, מגבה, גלגל חילוץ, ערכת חילוץ, ערכת מילוט

ותרמיל עזרה ראשונה הכולל את התכולה המפורטת ברשימה המצורפת  , אפוד זוהר

  .לחוזה זה "ב"נספח כ

  

)iii( א"התשכ, ת בהתאם לתקנות  התעבורהכלי הרכב יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניו 

  .ככל שיש חובה לכך בהתאם לתקנות, ")התקנות" -להלן ( 1961 –

  

)iv(  יעמדו בכל הדרישות על פי הדין ולרבות נשיאתכלי רכב המשמשים להסעת ילדים 

כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים  .נות התעבורהקשילוט בהתאם להוראות ת

מחלקת התקינה , הטכני לרכב להסעת נכים של אגף הרכביהיו בנויים בהתאם למפרט 

  .במשרד התחבורה

  

ומרכב כלי הרכב וכל חלק מהם , כלי הרכב יהיו בכל עת בתקופת החוזה במצב בטיחותי תקין 6.7

סימוניהם , אביזריהם, ציודם, כלי הרכב. יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים

רה והתקנות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת בתקופת ומבניהם יהיו בהתאם לפקודת התעבו

י כל דין "כלי הרכב יהיו בעלי מיגון כנדרש עפ .שיונות כלי הרכביובהתאם לתנאים בר, החוזה

  .י כל דין"בהתאם להנחיות משרד החינוך ועפ באזורים בהם יש צורך במיגון לכלי רכב

  

שיהיה צורך בכך או בהתאם  המזגן בכלי הרכב יופעל במהלך ביצוע שירותי ההסעה בכל עת 6.8

  .לדרישת נציגי המכללה

  
  :יעמדו לפחות בדרישות האלה המועסקים בחברת המציענהגים   6.9

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

  .לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. ב            

  .2001 –א "מים התשסהעסקת עברייני מין במוסדות מסוי אישור לפי החוק למניעת .ג            

  .כפי שייקבע מעת לעת, פי כל דין-כל אישור נוסף על. ד           
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הנהגים המבצעים את שירותי ההסעה יבצעו בדיקה בכלי הרכב קודם העלאת נוסעים לכלי  6.10

נת לוודא שלא נותרו בכלי הרכב נוסעים בדיקה נוספת תתקיים בסיום כל נסיעה על מ. הרכב

אשר ידווח מיידית למכללה  ישמרו אצל הקבלן, ברכבבמקרה בו נותרו חפצים   .או חפצים

  .בתיאום עם הקבלן ויועבר אליה

  

, מין, גזע, בנושא דת י הנחיית המכללה וללא הפליה"לספק את שירותי ההסעה לכל נוסע עפ 6.11

במהלך ביצוע שירותי ההסעה לא יועלו  .יםשל הנוסע אחרתשכלית או , פיזיתאו מוגבלות , גיל

   .פרט לנוסעים מטעם המכללה, ולא יוסעו בכלי הרכב אנשים אחרים כלשהם

  

 ,בהתאם לתנאי הדרך, נסיעה בבטחה תוך הקפדה על, לספק את שירותי ההסעה באופן בטוח 6.12

 .ציות לכל חוקי התעבורהתוך 

  

הוראות פקודה ותקנות ובכלל זה , ת כל דיןלספק את שירותי ההסעה בהתאם להוראו 6.13

) הסעה מיוחדת והשכרת רכב, הסעת סיור(צו פיקוח על מצרכים ושירותים , התעבורה

  .לרבות בנושא רישיונות, 1985ה "התשמ

 
הן על ידי , 1983 ג"התשמ, להקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים 6.14

  .הנהגים והן על ידי הנוסעים

  

ולקיים את כל ההוראות שינתנו  על ידו , לספק את שירותי ההסעה לשביעות רצונו של הממונה 6.15

  .בכל הקשור עם מתן שירותי ההסעה

 
ים /טלפון של הנהג' שעות לפני מועד ביצוע שנקבע בהזמנה את שם ומס 24להעביר למכללה עד  6.16

  .שיבצעו את שירותי ההסעה

 
או כביש אגרה  6' לרבות כביש מס ,הנחיות המכללהי "הקצרה ביותר עפלנסוע בדרך הנוחה ו 6.17

   .ללא חיוב נוסף של המכללה ,כזה סלליאם י, אחר

  
אישור מאת קצין : כגון ,ופת ההסכםקלספק למכללה כל אישור הנדרש על ידה במהלך ת 6.18

  .'הבטיחות בדבר תקינות כלי הרכב המשמשים להסעות וכד

 
קרי החוזה והפרת איזו מהן תהווה הפרה התחייבויות הקבלן שבסעיף זה לעיל הינן מעי 6.19

 .יסודית שלו

 

  העסקת כח אדם .7

  

, יעסיק הקבלן על שמו, י חוזה זה"לצורך אספקת שירותי ההסעה וקיום כל התחייבויותיו עפ 7.1

  . על חשבונו ועל אחריותו עובדים מתאימים ובמספר מספיק
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שיונות נהיגה תקפים יר מיומנים ובעלי, מוכשרים, הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים 7.2

ועל מתן שירות אדיב , ולהקפיד על הופעה אחידה ומסודרת שלהם, לרכבים בהם הם נוהגים

  . והולם לנוסעים

  

ילדים או יותר יהיה בעל  9כל נהג שיועסק על ידי הקבלן בהסעת , מבלי לגרוע מכלליות האמור

  . לתקנות) ה(84היתר להסעת קבוצת ילדים בהתאם לתקנה 

  

ן מתחייב לקיים את כל הוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון הקבל 7.3

  .2001 -  א"התשס, למתן שירות לקטינים

  

הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעה יעסיק בכל עת במהלך תקופת החוזה קצין  7.4

 "ג"ח נספאשר פרטיו האישיים יפורטו ב, בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות התקנות

בין היתר יוודא . קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעה על פי חוזה זה. לחוזה

 ,שיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן במתן שירותי ההסעה הנם בתוקףישר

שכלי הרכב המשמשים למתן שירותי ההסעה הנם  ,ומתאימים לסוג הרכב בו מבוצעת הנסיעה

שיונות של כלי הרכב ופוליסות הביטוח שלהם יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרש, במצב תקין

וכי הנהגים נוהגים בהתאם לשעות הנהיגה והמנוחה המותרות  רכב המשמשים להסעת נוסעים

  .י הדין"עפ

  

לחוזה בקצין בטיחות אחר " ג"הקבלן מתחייב שהחלפת קצין הבטיחות שפרטיו צוינו בנספח 

והקבלן יודיע למכללה בכתב ומראש את פרטיו האישיים של , תעשה בתיאום עם המכללה

ופרטיו המצוינים בנספח  בצירוף תעודת ההסמכה שלו כקצין בטיחות, קצין הבטיחות החדש

  .'ג

  

כל אחד מהנהגים שיועסקו על ידו במתן שירותי ההסעה על טופס הקבלן מתחייב להחתים  7.5

  .לחוזה זה "ד"נספח כהנחיות הבטיחות המצורף 

  

ותשלומים בהתאם לחוק שכר מינימום שכר עבודה , על חשבונו, הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו 7.6

לנכות משכרם את , מנהג או נוהג, הסכם, סוציאליים אחרים המגיעים להם לפי כל דין

  .יכויים המחויבים והמותרים על פי דין ולהעבירם לתעודתם במועדהנ

  

נוסח [את הוראות חוק הביטוח הלאומי , בכל תקופת החוזה, הקבלן מתחייב לקיים במלואן 7.7

שליחיו וכל הפועל , באופן שכל עובדיו, התקנות והצווים על פיו, 1995 - ה"התשנ, ]משולב

-או חד/ת אלה שיועסקו על ידו באופן זמני ולרבו, באספקת שירותי ההסעה בשמו ומטעמו

התקנות , זכאים לכל הזכויות על פי החוק האמור -בכל עת בתקופת החוזה  - יהיו , פעמי

  .והצווים מכוחו
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ובכלל זה , אם המכללה תהיה סבורה שעובד המועסק על ידי הקבלן איננו מתאים לתפקידו 7.8

תהיה המכללה , תה הבלעדי והמוחלטהכל לפי שיקול דע, התנהגותו אינה מניחה את דעתה

והקבלן מתחייב לציית , רשאית לדרוש מהקבלן סילוקו של אותו עובד ממתן שירותי ההסעה

ימים מהמועד שנדרש לכך על ידי ) שבעה( 7לא יאוחר מאשר תוך בהקדם ולהוראת המכללה 

ק למען הסר ספ. עובד שסולק כאמור לא ישוב להשתתף במתן שירותי ההסעה. המכללה

שאין בהוראות סעיף זה כדי להטיל אחריות כלשהי על המכללה בגין העסקתו של , מובהר בזה

  .או מחדליו של עובד כאמור/לרבות אחריות למעשיו ו, עובד כלשהו על ידי הקבלן

  

הקבלן מצהיר שהוא מספק את שירותי ההסעה כקבלן עצמאי ולא יהיו שוררים יחסי עובד  7.9

או מי מעובדיו של הקבלן או כל הפועל מטעמו או בשמו /בלן וומעביד בין המכללה לבין הק

מייד עם דרישה , או לשפותה/הקבלן מתחייב לפצות את המכללה ו. במתן שירותי ההסעה

לרבות כל ההוצאות שתהיינה למכללה עקב תביעה , בגין כל חיוב שיוטל על המכללה, ראשונה

  .שפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה לעילאו המ/ואשר יסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו, כזו

  
הסכמת הצדדים בהסכם זה כאמור ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי מתקיימים  למרותאם  7.10

אזי שכרו כעובד יהיה  –" עובד"ייחשב כ קבלןוה קבלןהמכללה לבין המעביד בין -עובד יחסי 

זכויותיו . ושתשולם לו כעצמאי ,נמוך יותר מהתמורה לה התחייבה המכללה בהסכם זה

שבין התמורה , ואילו את ההפרשים, הסוציאליות תחושבנה רק על בסיס שכרו הנמוך כעובד

מתחייב בזאת  קבלןה .  למכללה קבלןישיב ה –לבין השכר האלטרנטיבי המוסכם כעובד 

, אם תחויב, בגין כל סכום שהיא תחויב בו, מיד עם דרישה ראשונה מצידה, לשפות את המכללה

  .לרבות בגין הוצאות משפטיות סבירות שהוציאה המכללה בקשר לכך, מורבשל קביעה כא

  

  .הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו 7.11

  

  רישוי .8

  

הקבלן מתחייב לספק את שירותי ההסעה ולקיים את שאר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם  8.1

את כל הרשיונות , על חשבונו ועל אחריותו, הקבלן ישיג. להוראות כל דין ורשות מוסמכת

ויקיים , וההיתרים הדרושים לאספקת שירותי ההסעה ולקיום שאר התחייבויותיו שבחוזה זה

  .את תנאי הרשיונות וההיתרים על אחריותו ועל חשבונו

  

, לעיל 8.1ק "הקבלן ישא בלעדית באחריות לכל התוצאות שתנבענה מהפרת הוראות ס 8.2

, או תשלום אחר כלשהו כתוצאה מהפרה כאמור/תחויב לשלם קנס וובמקרה שהמכללה 

 - ואם אלה שולמו על ידה , מתחייב הקבלן לשלם את הקנס ואת התשלום האחר במקומה

בתוספת הפרשי הצמדה , מייד עם דרישה ראשונה, מתחייב הקבלן להשיב את הסכום ששולם

  .וריבית ממועד התשלום ועד למועד ההשבה המלאה בפועל

  

  .וראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלוה 8.3
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  איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה .9

  

או /להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו, יהיה זכאי למסורלא הקבלן  9.1

ים העסקת עובד, ואולם; ללא הסכמת המכללה בכתב ומראש, מהתחייבויותיו לפי חוזה זה

  .אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של ההתחייבויות לאחר

  

לעיל הקבלן מתחייב שלא למסור את אספקת שירותי  9.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  9.2

המכללה . ההסעה או איזה מהם לקבלני משנה ללא קבלת הסכמה המכללה בכתב ומראש

שלא לאשר , ך לנמק את החלטתהלפי שיקול דעתה המלא והמוחלט וללא צור, תהיה רשאית

הסכמת המכללה כאמור לעיל אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו . העסקת קבלן משנה כלשהו

או מחדל של מבצעי /והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו, והתחייבויותיו לפי החוזה

  .ההתחייבויות מטעמו

  

ולא לפני , תנאי חוזה זהבכל מקרה לא תינתן הסכמה להעסקת קבלני משנה שאינם עומדים ב

  .שיוצגו בפני המכללה פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה

  

  .הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו 9.3

  

  אספקת שירותי ההסעה על אחריותו וחשבונו של הקבלן .10

  

על חשבונו ומימונו  ,כי הקבלן מספק למכללה את שירותי ההסעה על אחריותו, מוצהר ומוסכם בזה

הבלעדיים והוא בלבד זכאי לרווחים מאספקת השירותים ויישא בכל ההפסדים והנזקים שיהיו 

או עזרה כספית /למען הסר ספק מובהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו. כרוכים בכך

  . מהמכללה לצורך אספקת השירותים

  

  אחריות וביטוח .11

  

בין נזקי גוף ובין , או הוצאה/או אבדן ו/או נזק ו/או חבלה ו/הקבלן יהיה אחראי לכל תאונה ו 11.1

או לתלמידיה /או לכל הפועל בשמה או מטעמה ו/או לעובדיה ו/שייגרמו למכללה ו, נזקי רכוש

או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מכל מעשה /או למשתמשים בשירותי ההסעה לפי חוזה זה ו/ו

או /או פועל בשמו במתן שירותי ההסעה ו/ו או מחדל של הקבלן ושל כל המועסק על ידו/ו

והקבלן ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים , בביצוע התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה

  .אבדן והוצאה כאמור, נזק, חבלה, למניעת תאונה

  

שלוחיה וכל , עובדיה, בחתימתו על חוזה זה הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המכללה

אבדן , נזק, חבלה, או בקשר לכל תאונה/ה מכל אחריות וחבות בגין והפועל בשמה ומטעמ

  .והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל
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או מטעמו במתן שירותי /או כל הפועל בשמו ו/הקבלן יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו 11.2

זק או נ/או חבלה ו/בגין  כל תאונה ו, או בביצוע התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה/ההסעה ו

או כתוצאה /שייגרמו למי מהם במהלך ו, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, או הוצאה/או אבדן ו/ו

  .ממתן שירותי ההסעה לפי חוזה זה

  

שלוחיה וכל , עובדיה, בחתימתו על חוזה זה הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המכללה

אבדן , נזק, חבלה, או בקשר לכל תאונה/הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו

  .והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל

  

מייד עם , או לשפותם/ו, לפי הענין, ים/או את הניזוק/הקבלן מתחייב לפצות את המכללה ו 11.3

או /ו 11.1ק "כאמור בס, אבדן והוצאה שהקבלן אחראי להם, בגין כל נזק, דרישה ראשונה

, או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק/ובכל מקרה שהמכללה תאלץ לשלם פיצויים ו, לעיל 11.2

מתחייב הקבלן לשלם כל פיצוי או תשלום  - אבדן או הוצאה שהקבלן אחראי להם כאמור 

וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר , כאמור לפי הוראותיה

  .לכך

  

כלי הרכב שמירתם ואבטחתם של , בכל האמצעים לנעילתם, על חשבונו הוא, הקבלן ינקוט 11.4

, או הציוד אשר ישמשו את הקבלן לצורך אספקת שירותי ההסעה לפי חוזה זה/או הרכוש ו/ו

או נזק /המכללה לא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו. אובדן או גניבה, בפני כל נזק

ובחתימתו על חוזה זה הקבלן , או לציוד הקבלן כאמור/או לרכוש ו/שייגרמו לכלי הרכב ו

או /או בקשר ו/סופי ומוחלט על כל תביעה וטענה כלפי המכללה בגין ו, יתור מלאמוותר בזה בו

  .או נזק כאמור/כתוצאה מכל אובדן ו

  

על , מתחייב הקבלן להחזיק בתוקף, או על פי דין/מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו 11.5

") עריכת ביטוח אישור( 'בנספח ההמפורטים את הביטוחים , בכל עת בתקופת החוזה, חשבונו

י חברת הביטוח במעמד חתימת חוזה זה וכן להמציא אישור "ולהמציא אישור זה חתום ע

  .יום לפני תום תוקפו של האישור התקף 15לפחות , מעת לעת, חדש

 
או בעיון בו על ידה כדי /או בבדיקתו ו/בקבלת האישור על קיום ביטוחים על ידי המכללה ו אין 11.6

תוקפן או , טיבן, או אחריות כלשהי לגבי פוליסות ביטוחי הקבלן/להטיל על המכללה חבות ו

  .או על פי דין/והוא איננו מהווה ויתור על זכות כלשהי של המכללה על פי חוזה זה ו, העדרן

  
תהווה הפרה יסודית  ווהפרת, מעיקרי חוזה זה ולעיל הינ 11.5 ףהתחייבויות הקבלן שבסעי 11.7

  .שלו

  

הינם תנאי מתלה ומקדמי , אישור על קיום ביטוחים כאמורעריכת ביטוחי הקבלן והמצאת 

  . לתחילת אספקת שירותי ההסעה לפי חוזה זה

  



 

  

________________________                ________________________  

    המכללה האקדמית אחוה     המכללה האקדמית לחינוך            אחוה 

            

  

    __________________________  

  ה ק ב ל ן                          

21

  הפרת החוזה וסעדים .12

  

  :בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים ייחשב הקבלן כמי שהפר את החוזה בהפרה יסודית 12.1

  

)i( 13 -ו 11.5, 9, 8, 7, 5, 6, 4.1, 3, 2.2, 2.1: הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים.  

  

)ii( שאינה מנויה בפסקה , הפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה)תיקונה בתוך פרק -ואי, )א

  .הזמן שנדרש לכך בכתב על ידי המכללה או חזרה על אותה הפרה

  

)iii( או ימנו לקבלן /או צו כינוס נכסים ו/או צו פרוק ו/אם יינתן כנגד הקבלן צו פשיטת רגל ו

או תבוצע כנגד הקבלן פעולה , או כונס נכסים זמני/ואו מפרק זמני /ר ו"נאמן זמני בפש

או הקשורים לביצוע התחייבויותיו שבחוזה /כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו הדרושים ו

יום ממועד ) חמישה עשר( 15והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך , זה

  .ביצועם

  

)iv( או השותפים בו יורשע בעבירה פלילית שיש /הליו ואו מנ/או מי מבעלי מניותיו ו/אם הקבלן ו

, או כנגד מי מהם, או אם יוגש כנגדם, או בעבירה הקשורה במתן שירותי הסעה/עמה קלון ו

  .כתב אישור בעבירות מעין אלה

  

)v(  במקרה של מות הקבלן  -אם הקבלן הינו יחיד)ח"חו.(  

  

או /וקנית למכללה בחוזה ומבלי לגרוע מכל זכות המ, במקרה של הפרה יסודית של החוזה 12.2

  .תהיה המכללה רשאית לבטל את החוזה לאלתר, בדין

  

מוערכים , כן ישלם הקבלן למכללה במקרה של הפרה יסודית של החוזה פיצויים קבועים

בצרוף הפרשי הצמדה , )₪אלף חמישים : במילים( ₪ 00050,.-ומוסכמים מראש בסכום של 

בים בהתאם לשיעור שבו עלה המדד החדש שפורסם מחוש, למדד המחירים לצרכן על סכום זה

לאחרונה לפני תשלום הפיצויים האמורים בפועל על ידי הקבלן למכללה לעומת המדד 

וזאת מבלי לגרוע מכל , אם המכללה תהיה חייבת בתשלומו - מ כדין "ובתוספת מע, הבסיסי

ברישת סעיף זה  לרבות זכותה לבטל את החוזה כאמור, או סעד להם זכאית המכללה/זכות ו

  .לעיל

  

 12.2 - ו 12.1כי בחן בקפידה את הוראות סעיפים , הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה 12.3

לרבות , מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן, והוא מוותר בזה ויתור סופי, לעיל

  .לעיל 12.2 המוסכמים והמוערכים מראש הקבועים בסעיף, סבירות סכומי הפיצויים הקבועים

  

המכללה לא תהיה מנועה מלתבוע מהקבלן סכומים נוספים כלשהם מעל לסכומים הנקובים  12.4

  .אם יגיעו לה, לעיל 12.2בסעיף 
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ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למכללה על פי חוזה זה ועל פי , מבלי לגרוע מהאמור לעיל 12.5

תהא המכללה זכאית , להלן מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות, דיןכל 

  : דםיבצלפיצויים מוסכמים כמפורט 

  
  

  נושא ההפרה
  

  פיצוי מוסכם

דקות בהתייצבות לתחנת  30דקות ועד  15איחור של מעל 

  האיסוף הראשונה 

200  ₪  

דקות בהתייצבות לתחנת  45דקות ועד  30איחור של מעל 

  האיסוף הראשונה

300  ₪  

  ות לתחנת האיסוף הראשונהדקות בהתייצב 45איחור של מעל 

  

500  ₪  

  רכב הסעה מלוכלך

  

500  ₪  

  מזגן לא תקין 

  

500  ₪  

  התנהגות לא נאותה של הנהג

  

400  ₪  

  שנים 7-רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ 

  

300  ₪  

  שילוב קווים ללא אישור המכללה

  

  לכל יום ולכל רכב₪  300

  רכב שלא מתאים לדרישות המכללה

  

300  ₪  

  סוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי המכללה אי

  

1,000  ₪  

  
או , המכללה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן

הכל לפי שיקול דעתה , לפי העניין, לרבות חילוט הערבות או חלקה, לגבותם בכל דרך חוקית אחרת

  . הבלעדי של המכללה

  
  חוזהערבות לקיום ה .13

  

כולן יחד וכל אחת , להבטחת ביצוען המלא והמושלם של התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה 13.1

ללא , מבוילת כדין, ערבות בנקאית, במועד חתימת החוזה, ימציא הקבלן למכללה, מהן לחוד

, בנוסח שיהיה להנחת דעתה של המכללה, שהוצאה על ידו לטובת המכללה, )אוטונומית(תנאי 

בתנאים ובעלת תוקף לפרק זמן   ,)שקלים חדשים אלףשלושים וחמישה ( ₪  35,000בסכום של 

  :כדלקמן
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)i(  60תוקפה של הערבות יהיה עד תום )יום ממועד תום תקופת החוזה) שישים.  

  

)ii( על בסיס המדד הבסיסי, סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.  

  

)iii( המכללה תהיה רשאית להפעיל את ו, הערבות תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין

הערבות או חלק ממנה בכל מקרה שלדעת המכללה לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו על פי 

מתחייב הקבלן לחדשה בהיקפה המלא , או חלק ממנה, הופעלה הערבות. חוזה זה

ימים מיום קבלת ההודעה על הפעלת ) שבעה( 7ולמסרה למכללה לא יאוחר מאשר תוך 

ייחשב הדבר להפרה , ם הקבלן חובתו כאמור תוך פרק הזמן הנקוב לעיללא קיי. הערבות

  .לעיל 12יסודית של החוזה ויחולו הוראות סעיף 

  

או התקיים תנאי המזכה את /הפר הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי חוזה זה ו 13.2

שילם למכללה והקבלן לא , או על פי דין/המכללה בקבלת כספים כלשהם מהקבלן לפי החוזה ו

כולה , תהיה המכללה רשאית לממש את הערבות, את הסכום האמור מיד עם דרישה ראשונה

וזאת מבלי לגרוע מכל , ולגבות לעצמה כל סכום אשר יפצה אותה להנחת דעתה, או חלקה

לרבות זכותה לתבוע ולגבות סכומים , י החוזה ועל פי דין"או סעד העומדים למכללה עפ/זכות ו

או /הפיצויים ו, ההפסד, האובדן, סכום הערבות לא יספיק לכיסוי הנזקים נוספים אם

  .  ההוצאות שנגרמו למכללה

  

המצאת הערבות הינה תנאי עיקרי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה המקנה  13.3

  .לעיל 12למכללה את הזכויות המפורטות בסעיף 

  

  .בהתאם לחוזההקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות  13.4

  

  איחוד מכללות .14

 
כי המוסדות המוסמכים של אחוה המכללה האקדמית לחינוך ושל , שידוע לו, מצהיר הקבלן 14.1

החליטו על איחודן של העמותות וכי ") העמותות" –להלן בסעיף זה (המכללה האקדמית אחוה 

רצון של אחת או לגרום להליך של פירוק מ/או ביצועה עשויה להוות ו/משמעות ההחלטה כאמור ו

או לאיחודן לעמותה אחרת או לאיחוד אחת העמותות לעמותה /ו, העמותות או של שתיהן

לא יהיה בכך כדי להוות הפרת , וכי ככל שיארע הליך כזה, ")האיחוד" –להלן (, האחרת

  .  קבלןהתחייבויות המכללה כלפי ה

 
או רשות /וראות כל דין ובכפוף לה, תפעל המכללה, ככל שיארע הליך של איחוד כהגדרתו לעיל 14.2

על פי הסכם זה לא תפגענה ולכך כי הוראות ההסכם קבלן כדי לדאוג לכך שזכויות ה, מוסמכת

  .או יחליף את העמותות בקמפוס/לבין התאגיד המשפטי שיאגד וקבלן תחולנה בין ה
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ם בקשר עם העניינים האמורי, לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג, או למי מטעמו/ו קבלןל 14.3

או כלפי כל הפועלים /או התאגיד שיאגד או יחליף את העמותות ו/כלפי מי מהעמותות ו, לעיל

  .בשמם

  
  תנאים כלליים .15

  

הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של , שום אורכה 15.1

ולא יהיה , להי דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכויות המכל"או עפ/י החוזה ו"המכללה עפ

  .להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי המכללה

  

הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  15.2

ארכה או הנחה מטעם המכללה , כל ויתור, כל שינוי בחוזה זה .ממנה גזירה שווה למקרה אחר

  .ונחתמו כדין על ידי המכללה לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו בכתב ומראש

  
תהיה המכללה , פי דין-או על/פי חוזה זה ו-מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על 15.3

שיגיעו ממנה או כספים /או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או לנכות ו/זכאית בכל מקרה לקזז ו

לרבות כדמי נזק  ,בין לפי הסכם זה ובין בדרך אחרת, לקבלן כל סכום שיגיע למכללה מהקבלן

  .ללא צורך בהודעה מוקדמת, או שיפוי/או פיצוי ו/ו

  

אכיפתו , יישומו, לרבות בפרשנותו, או קשורה בחוזה זה/סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו 15.4

על אף האמור . יפו- אביב-מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל, או הפרתו/ו

ונה הזכות להגיש תביעה כאמור גם לבית המשפט למכללה בלבד נת, ברישת סעיף זה לעיל

  .המוסמך במחוז הדרום

  

או מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד כל מידע לגבי הסכם זה ולגבי המכללה /עובדיו ו, הקבלן 15.5

כלשהו ולהימנע ' שיגיעו לידיעתם עקב התקשרות בהסכם זה וכן להימנע מלהעבירו לצד ג

התחייבות זו .  למעט לצורך ביצועו של הסכם זה, יפיןבמישרין או בעק, ולעשות שימוש כלשהו

  .אינה מוגבלת בזמן והיא תעמוד בתוקפה בכל עת לאחר תקופת הסכם זה

 
כי בחן בקפידה את הוראות החוזה והוא מוותר , הקבלן  מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה 15.6

  .מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן, בזה ויתור סופי

  

תראינה , דעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבואהו 15.7

הודעה . שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר) שבעים ושתיים( 72כאילו הגיעו לנמען בתום 

תחשב כאילו הגיעה  -ונתקבל על כך אישור טלפוני  -אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה 

  .אשון שלאחר יום השידורלתעודתה ביום העסקים הר
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  :ולראיה באו הצדדים על החתום
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  ם ומחיריםפירוט שרותי –' נספח א
  

רכיבי התשלום בגין 

  הסעות

מחיר מלא   יחידה

ח ליחידה "בש

לגבי מידיבוס 

  מ"כולל מע

מחיר מלא 

 ח ליחידה"בש

  לגבי מיניבוס

  מ"כולל מע

מחיר מלא 

ח ליחידה "בש

לגבי אוטובוס 

  מ"זעיר כולל מע

ח "מחיר מלא בש

ליחידה לגבי אוטובוס 

  מ"כולל מע

מחיר לשעה בגין נהיגה 

טיול הוא והסעה כאשר ה

  ליום אחד

          שעת נהג

מ בנסיעה "מחיר לק

  לכיוון אחד בלבד

מ שלם "ק

של נסיעה 

בפועל של 

  רכב אחד

        

מ בנסיעה "מחיר לק

  חזור- הלוך

מ שלם "ק

של נסיעה 

בפועל של 

  רכב אחד

        

מחיר קבוע להתייצבות 

כלי רכב כאשר הטיול 

מתקיים בנסיעה של עד 

  מ"ק 30

לכל כלי רכב 

שהתייצב 

, השתתףו

  ליום

        

מחיר קבוע להתייצבות 

כלי רכב כאשר 

השתתפותו בטיול 

י המכללה "מבוטלת ע

  בסמוך לאחר ההתייצבות

לכל כלי רכב 

שהתייצב 

והשתתפותו 

  בוטלה

        

מחיר לנסיעה לבאר שבע 

 5וחזרה כולל המתנה עד 

  שעות

לכל כלי 

  הרכב

        

ראה (הקפצה קצרה 

  )פירוט בהגדרות

לכל כלי 

  הרכב

        

ראה (הקפצה בינונית 

  )פירוט בהגדרות

          

) באחוזים(שיעור הנחה 

כאשר , מן המחיר המלא

היקף ההזמנות השנתי 

  .₪ 180,000עולה על 
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  : 'הבהרות לטבלה בנספח א

  

  .מ"כל המחירים כוללים מע .1

  

   למעט בסעיפים של נסיעה לבאר שבע : (רכיבים 3של כ "תחושב כסה התמורה בגין נסיעה .2

  ):קצרה ובינוניתוהקפצה           

  מספר השעות מהתייצבות הנהג ועד הורדת אחרון הנוסעים   Xמחיר לשעת נהג             

           +  

  בתחילת הנסיעה  דיימדבהתאם למד המרחק בכלי הרכב אשר (מ בנסיעה "הק' מס   Xמ "מחיר לק        

  )ובסופה        

                                              +  

  מ"ק 30מחיר קבוע להתייצבות כלי רכב בנסיעות של עד        

  

  .אין המכללה מתחייבת על היקף הנסיעות השנתי בכל אחת מהקטגוריות .3

  
 הלך השנה  בכוונת המכללה להפעיל מספר מערכי הסעות קבועים במ, ללא כל התחייבות .4

  , ףבנוס). דומהאשקלון וכ, כנות, קריית מלאכי, רהגד(שבע והן לאזור הקרוב הן לבאר          

  .'י נספח א"סיורים יומיים בכל רחבי הארץ אשר יתומחרו עפבכוונת המכללה לבצע          

  
 התמורה תשולם בהתאם לאישור מנהל התפעול או מי מטעמו על בסיס סיכום סיור שימולא  .5

  .אשר החתים את הנהג, אחראי הסיורי "ע         

  
   פרט לכך יישארו . י הצדדים כמפורט בהסכם"ירים יתעדכנו במקרה בו יוארך ההסכם עהמח .6

  . המחירים קבועים לאורך כל תקופת ההסכם                   

  
  בגין רכב שהתקלקל והוחלף באחר ייעשה התשלום פעם אחת בלבד לגבי כל רכיבי התשלום  .7

  .)שעות נהיגה/בותהתייצ/מ"יהיה תשלום כפול עבור קלא (         

  
 מקומות  35 –" מידיבוס"; נוסעים/מקומות ישיבה 54 –" אוטובוס: "הגדרות כלי רכב .8

  מקומות  10 –" מיניבוס זעיר"; נוסעים/מקומות ישיבה 20 –" מיניבוס"; נוסעים /שיבהי                  

  .נוסעים/ישיבה                  

  
 השתתפות /אם הודעה על ביטול הטיול, ב שהתייצבלא ישולמו דמי ביטול כלשהם בגין רכ .9

  נמסרה על ידי המזמין עד לחצות הלילה ביום הקלנדרי ) לפי העניין(השתתפות האדם /הרכב                  

  . המועד שנקבע לביצוע ההזמנהשלפני                   

  
 הן מהקבלן , רכב למכללה הזכות לבקש הצעת מחיר נפרדת לנסיעות מעל יום אחד לכל סוג .10

  . והן מקבלנים אחרים הזוכה         

  
    , גדרה: מ לישובים"ק 20נסיעה לכיוון אחד ללא המתנה עד לרדיוס נסיעה של  – הקפצה קצרה

  . ועוד ישובים ברדיוס זה, גדרות ייישוב, בני עייש, מלאכי.ק, גת.ק ,כנות
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, אשדוד: מ לישובים"ק 30יוס נסיעה של נסיעה לכיוון אחד ללא המתנה עד לרד – הקפצה בינונית

  . אשקלון ועוד ישובים ברדיוס זה
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  "ב"נספח 

  

  תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה
  

  כמות              פריט

  
  1            תרמיל גב

  
  יחידות 10            3"אגד גלילי 

  
  יחידות 50            אגד מידבק

  
  1          1"גליל איספלנית 

  
  יחידות 2          )סיליקון(חוסם עורקים 

  
  1        )מציל, מנשים(מסכת כיס 

  
  1        מספריים לחיתוך חומר ממתכת

  
  יחידות 10            משולש בד

  
  1            סד פלסטי ליד

  
  יחידות 20          סטרילי 33, פד גזה

  
  יחידות 10        )אלכוהול 70%(פד לחיטוי העור 

  
  יחידות 2            תחבושת אישית

  
  יחידות 2            ת בטןתחבוש

  
  יחידות 2            אגד אלסטי

  
  מכל סוג 1            4,3,2מנתב אויר 

  
  זוגות 5          כפפות חד פעמיות

  
  1          אלונקה מתקפלת

  
  

 .נו בבירור תוכנו והוראות השימוש בועל כל בקבוק וקופסה יצוי
  

  
  . כל דיןאו /יל כדי לגרוע מכל האמור בכל תקנה ואין בפירוט האמור לע
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  "ג"נספח 
  

  פרטים אישיים של קצין בטיחות
  

  

  :אשר פרטיו האישיים הנם כמפורט להלן, לחוזה 7.4הנני מתחייב להעסיק קצין בטיחות בהתאם לסעיף 

  

  _______________.: ז.מספר ת    ___________________________: שם

  

  ____________________________________________________________: כתובת

  

  

  ___________________: מספר רשיון קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה

  .ב תצלום הרשיון של קצין הבטיחות בתעבורה"מצ* 

  
  .אני מתחייב להודיע למכללה במקרה שיועסק קצין בטיחות אחר ולהעביר פרטיו למכללה מיידית

  

  :ולראיה באתי על החתום

  

  

  

_______________          _______________________  

  חתימה וחותמת                           ת א ר י ך          

  

  

  

 חתימת קצין הבטיחות
  

 
  

_______________          _______________________  

  חתימה וחותמת קצין הבטיחות             ת א ר י ך          
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  "ד"ספח נ
  

  הנחיות בטחון ובטיחות לנהגים
  

  כללי .1

  

השונים  םשא אבטחת הסעות סטודנטים הן פועל יוצא של מצב הביטחון באזוריההנחיות בנו

גורמי הביטחון רשאים לשנות את סדרי . ל ומשטרת ישראל"במדינה והן מתואמות עם צה

  .האבטחה בהתאם לצורכי הביטחון מעת לעת

  

  נהגי ההסעות .2

  

  .כל נהגי ההסעות יהיו בעלי אזרחות ישראלית 2.1

  

  .מושים באקדחיםכל נהגי ההסעות יהיו ח 2.2

  
  קשר .3

  

  .כל כלי הרכב יהיו מצוידים במכשירי קשר המחוברים למוקד כלשהו 3.1

  

  .כל אחד מהנהגים בכלי הרכב יהיה מצוייד במכשיר טלפון סלולרי 3.2

  

  תיק עזרה ראשונה .4

  

  .לחוזה" ב"כמפורט בנספח , בכל כלי רכב יהיה תיק מגיש עזרה ראשונה תקני

  
  מסלול הנסיעה ונקודות איסוף .5

  

סיעה תהיה במסלול קבוע והעצירות תהיינה רק בתחנות שנקבעו מראש לאיסוף ופיזור הנ 5.1

  .הסטודנטים

  

  .לאסוף אותם ולהסיעם, בשום פנים ואופן אין לעצור לטרמפיסטים 5.2

  

  בדיקת כלי הרכב .6
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כדי לוודא שלא נמצא בו חפץ , לפני עליית הסטודנטים יבדוק הנהג את כלי הרכב מבחוץ ומבפנים 6.1

  .ל זה בדיקה חיצונית ופנימית של תאי המטעןובכל, חשוב

  

יהיה ערני , בעת עלית הסטודנטים יאבטח הנהג ממושבו את העליה לרכב ואת הירידה ממנו 6.2

  .ויצפה על הסביבה

  
 

  אבטחת כלי הרכב בחניה .7

  

  .תאי המטען והחלונות נעולים, בעת חניית כלי הרכב יש לוודא שהדלתות 7.1

  

  .ם לא מוסדריםאין להחנות את כלי הרכב בחניוני 7.2

  

  הנחיות בטיחות לנהג .8

  

  .ודאג שהסטודנטים ייכנסו באופן מסודר, פתח את הדלת הקדמית בלבדבהגיעך לנקודת האיסוף  8.1

  
  .אין להסיע סטודנטים בעמידה 8.2

  

הוצאת ידים וראש מחוץ לרכב (במהלך הנסיעה עליך להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב  8.3

  .הסטודנטים יש לדווח על כך במידה ויש חריגות בהתנהגות). וכדומה

  

  .תתבצע הירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמיתבהגיעך לתחנת היעד  8.4

  

אין להעלות או להוריד . עליך להקפיד שהסטודנטים ירדו מהרכב במקומות שנקבעו מראש 8.5

  .סטודנטים במקומות מזדמנים

  

וודא שלא נותרו בו על מנת ל, בסיום הנסיעה חובה עליך לבצע סריקה מדוקדקת של כלי הרכב 8.6

לא יעזוב נהג את "לתקנות התעבורה לפיה  443זאת בהתאם לתקנה . סטודנטים או חפצים

  ."האוטובוס בהגיעו לתחנת הייעוד אלא לאחר שכל הנוסעים יצאו מן האוטובוס

 
  .או כל דין/אין באמור בהנחיות אלו כדי לגרוע מהאמור בכל תקנה ו 8.7

 
  :ולראיה באתי על החתום

  

  

_______________          _______________________  

  חתימה וחותמת                           ת א ר י ך          
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  חתימת הנהג

  

  

  _________________. ז.ת______________________________, : שם הנהג

  

  
_______________          _______________________  

           ת א ר י ך          
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  "ה"נספח 
  

  ר עריכת ביטוחאישו
  

 
  לכבוד

  אחוה מכללה האקדמית לחינוך

 המכללה האקדמית אחוה
  08-8588144בפקס 

  

  

  _________________הקבלן: הנדון

  

  
  -:ל וכמפורט בהמשך "ש הנ"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע

  

 .הסעת נוסעים בשכר: עיסוקו  .1

  .……………………: ' זה מסחו  

  …………………………עד    ………………… - מ :  תקופת הביטוח  .2

  :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של  .3

  .לתקופה כ"סה$ . ..……………… לאירוע ו$    ……………………

  ].כ לתקופה"סה$  -.1,000,000לאירוע ו  $    -.500,000לפחות  [

  ".ביט"ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 

  .$.  …………:   השתתפות עצמית   

  : ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של .4

  .למקרה ולתקופה$  ……………… -לעובד  ו$  .. ………………

  ]למקרה ולתקופה$  -.5,000,000לעובד ו  $  - .1,500,000:  לפחות [

  ".ביט"ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 

  .$  -.1,000:   שתתפות עצמית ה

  : של המבוטח ישנםלכל כלי הרכב  .5

 .ביטוח מקיף 5.1

  .כולל הסעת נוסעים בשכר כחוק" חובה"ביטוחי  5.2

  ח"ש -.300,000בגבול אחריות שלא יפחת מ  , ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש 5.3

  .לכל כלי בנפרד, רועילא

י אחוה המכללה  האקדמית לחינוך "ח הנערך עוביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביט .6

 .והם לא ידרשו להפעיל את ביטוחים המכללה האקדמית אחוה או/ו
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או המכללה /חינוך ואחוה המכללה  האקדמית ל: ל מתווסף לשם המבוטח "טוחים הנבכל הבי .7

סעיף (+ " או כל הבא מטעמם/ם ואו עובדיה/ואו קבלני משנה  /ואו קבלנים /ו האקדמית אחוה 

  ).צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישיאחריות 

  
  מקרה של וכן שבכל, הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות .8

יום ממועד  60חלפו  או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם/השינוי ו –או ביטול הפוליסה /שינוי ו

או /ו האקדמית לחינוך  אחוה המכללהמתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל

  ".                                                                                                           המכללה האקדמית אחוה

  

  

  

  ,בכבוד  רב

  

 .מ"חברה לביטוח בע..  ………
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  המציע אישור עורך דין על פרטים אודות - ' נספח ו
  

  לכבוד 

  אחוה המכללה האקדמית לחינוך

  המכללה האקדמית אחוה

  ,.נ.ג.א

  201112/' מכרז מס: הנדון

  

  . מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה_________________ אני  
  )שם מלא(ח "רו/ד"עו             

  .____________________:שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי. 1

  ______________________________:סוג התארגנות. 2

  ______________________________:תאריך הרישום. 3

  ______________________________:מספר מזהה. 4

שלהם ודרישות נוספות כמו . ז.שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת. 5

 :אם יהיו, תוספת חותמת
________________________________________________  

________________________________________________  

מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים "מע, ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות"מצ. 6

ות מס י שלטונ"וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע 1976 –ו 'תשל, )אכיפת ניהול חשבונות(

  .מ"הכנסה ומע

  

  

  ,בכבוד רב

  

  

 חתימה וחותמת  ד"עו  שם מלא
  

  

 טלפון  כתובת
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 נספח ז' - תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה _______________ . ז.ת__________ מ "אני הח

  :דלקמןה בזה כ/מצהיר, צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין _________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

ת לתת /והנני מוסמך_______________ אני מכהן כ"). המציע: "להלן(במסגרת מכרז זה 

  . תצהיר זה בשם המציע

הוא לא מתנהלות תביעות נגד המציע ו_____________ הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה .2

  .או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז/אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו

  . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .3

  
_____________________  

 המצהיר
  

  אישור

ה בפני במשרדי /הופיע____________ ת כי ביום /מאשר, ד"עו, ________________, מ"אני הח

ה על /תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בישוב______ _____ברחוב 

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

 . ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יהיה צפוי/ת
  

  
___________                ______________________          ___________      

  ד"חתימת עוה           חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

________________________                ________________________  

    המכללה האקדמית אחוה     המכללה האקדמית לחינוך            אחוה 

            

  

    __________________________  
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  קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים - תצהיר בעל שליטה  -' נספח ח

י כי עלי לומר את האמת וכי אהיה לאחר שהוזהרת_______________ . ז.ת__________ מ "אני הח

 :ה בזה כדלקמן/מצהיר, צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
במציע ) 1981 - א "התשמ, )רישוי(כהגדרתו בחוק הבנקאות (הנני משמש כבעל שליטה   .1

 ______________.  

י המשפט הורשעתי על ידי בת, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .2

  : המוסמכים בעבירות פליליות על דיני העבודה כמפורט להלן

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________  

הורשעו חברות אחרות , בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .3

  :שבשליטתי על ידי בתי המשפט המוסמכים בעבירות פליליות על דיני העבודה כמפורט להלן

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________  

הוטלו עלי הקנסות המפורטים להלן על ידי , בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  .4

 : ת בעבירות על דיני העבודה"מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________  

  . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי

  
_____________________ 

  המצהיר

  

  

 



 

  

________________________                ________________________  

    המכללה האקדמית אחוה     המכללה האקדמית לחינוך            אחוה 

            

  

    __________________________  
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  אישור

ה בפני במשרדי /הופיע____________ ת כי ביום /מאשר, ד"עו, ________________, מ"אני הח

ה על /תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בישוב___________ ברחוב 

ה להצהיר אמת וכי /ה כי עליו/זהרתיוואחרי שה, ת לי באופן אישי/המוכר/_____________ .ז.ידי ת

  . ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יהיה צפוי/ת

  
___________                ______________________          ___________      

  ד"חתימת עו           חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך       



 

  

________________________                ________________________  

    המכללה האקדמית אחוה     המכללה האקדמית לחינוך            אחוה 

            

  

    __________________________  

  ה ק ב ל ן                          
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