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 3עמ' 
 

 מסמך א'

מכללה האקדמית אחוה  ל הסעותלאספקת שירותי   2202/3מכרז פומבי מס'   

 כללי  .1

 המכללה .    הסעותלאספקת שירותי  "( מבקשת לקבל הצעות מחיר  המכללההמכללה האקדמית אחוה )להלן: " .1.1

שירותי  הפוטנציאליים    מהמציעיםלקבל    תבקשמ היתר הסעות למגוון אתרים  הצעות למתן  בין  הסעות שיכללו 

  ובמגוון סוגי רכבים המתאימים לאופי צרכי המכללה.בארץ, הקפצות מאתר לאתר, עם או ללא זמן המתנה,  

מכרז   .1.2 הינו  יחידהמכרז  זוכה  עם  בסעיף  פומבי  כמפורט  הצעותיהם  את  להגיש  יתבקשו  המציעים  הגשת  ,  אופן 

 ההצעות 

, ת( כל אחחודשים  12הארכות בנות שנה )  לשלוש( עם אופציה  חודשים   24)  שנתייםהינה    ההתקשרות במכרזתקופת   .1.3

 . עד חמש שנים  סך הכל

   חוברת זו מכילה את מסמכי המכרז, הסכם ההתקשרות ונספחים. .1.4

באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בהודעות ו/או שינויים ו/או הבהרות ו/או תוספות אשר יפורסמו מעת    .1.5

  מכרזיםשל המכללה:    המכרזים לעת באתר

רכושה .1.6 הינם  מסמכי המכרז  במכרזשל המכללה.    הבלעדי  כל  המשתתף  על  איסור  או   חל  כולם  אותם,  להעתיק 

 מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 טבלת ריכוז המועדים  .2

 המועד  תיאור 

 12.04.22 מכרז מועד פרסום ה

 14:00עד   שנייום  25.4.22 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  

 14:00יום שלישי עד  10.5.22 למכרז המועד האחרון להגשת ההצעות במענה 

 

במקרה של סתירה בין תאריך שמצוין בטבלה ובין תאריך שמצוין בכל מקום אחר בהזמנה, יגבר התאריך   2.1

שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד  המכללה  שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או הודעה בכתב של  

 ה. בהרפרסום הה

 המועדים לעיל בהתאם לשלבי המכרז.המועדים המופיעים לעיל הינם סופיים. באחריות המציע לעמוד בכל  2.2

 תנאי סף  .3

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מי שמתקיימים בהם, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כל 

 : בסעיף זההתנאים המצטברים המפורטים 

 : תנאי סף מנהליים .3.1

-  נספח ז' לצורך זה ימולא    בישראל;המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין   .3.1.1

תצהיר לחוק    –  1נספח ט'לפי    ותצורף תעודת עוסק מורשה/ תעודת התאגדות חברהישור רואה חשבון או עו"ד  א

   עסקאות גופים ציבוריים

לצורך כך יצורף אישור על ניהול   ;1976-על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .3.1.2

 תצהיר לחוק עסקאות גופים ציבוריים- 1 נספח ט'לפי  ספרים בתוקף

, לצורך כך  1976-על המציע לעמוד בדרישות לפי פקודות מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .3.1.3

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.achva.ac.il%2F%25D7%259E%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259D&data=04%7C01%7Clilach.yonai%40achva.ac.il%7Cc82ae9d9f58e427ca70e08d996d706d8%7C47ea5c95698f4288974f3e61447386b6%7C0%7C0%7C637706672531101034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YAnmkU326wcBrTGs9VlN6rkOqP4wOzGdPmWZvvUWPsg%3D&reserved=0


 

 4עמ' 
 

 תצהיר לחוק עסקאות גופים ציבוריים  – 1בנספח ט'יצורף אישור ניכוי מס במקור 

 

   :סף מקצועיים  תנאי .4

הסעה   4.1 סיור,  )הסעת  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  בצו  כמשמעו  ל"הסעות",  כמשרד  כדין  רשום  המציע 

 . המציע יצרף אסמכתאות המעידות על האמור לעיל. 1985-מיוחדת  והשכרת רכב(, התשמ"ה 

בידי המציע רישיון בר תוקף, על שמו, מאת המפקח על התעבורה, שהינו מורשה להסיע בשכר על פי תקנות   4.2

משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך וכן רישיון להסעת ילדים )נוסעים( בשכר. המציע יצרף 

 אסמכתאות המעידות על האמור לעיל. 

)כגון: עיריות, מוסדות חינוך,  מוסדות ציבוריים.  לכל הפחות שני  שנים עם    3למציע ניסיון עבודה של לפחות   4.3

 משרדי ממשלה, ביטוח לאומי וכד'( 

ציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות במשרד  המ 4.4

 התחבורה, על פי תקנות התעבורה.  

ציבוריים 4.5 זעירים  ובאוטובוסים  במיניבוסים  במידיבוסים,  באוטובוסים,  יבוצעו  ההסעה  וברכבים   שרותי 

 "(. כלי הרכבבלבד )להלן: "נגישים 

 4.5כמפורט בסעיף  כלי רכב לפחות מכל סוג 10למציע  4.6

או איש קשר בשעות   07:00-12:00וביום ו'    07:00-22:00ה' בין השעות  -למציע מוקד הזמנות פעיל בימים א' 4.7

 .22:00אחר הצהריים והערב ועד השעה 

 כלי הרכב שישמשו לאספקת שרותי ההסעה יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:   4.8

 שנים.  5גיל כל אחד מכלי הרכב שישמשו לאספקת שרותי ההסעה לא יעלה על  4.6.1

כלי הרכב יהיו מצוידים באמצעי תקשורת, במיקרופון, במזגן תקין, ערכת מילוט, ערכת   4.6.2

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

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

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

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

 ת בטיחות תקניות בהתאם לתקנות. כלי הרכב יהיו מצוידים בחגורו 4.6.3

לתקנות.   83כלי רכב המשמשים להסעת ילדים יישאו שילוט בהתאם להוראות תקנה   4.6.4

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

 להסעת נכים של אגף הרכב, מחלקת תקינה במשרד התחבורה.  

 ו לעיל, על המציע להגיש במצורף להצעתו את המסמכים הבאים: להוכחת עמידותו בתנאי הסף שפורט  4.7

 רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים.   4.7.1

 רישיונות להסעה מיוחדת עבור כלי הרכב.  4.7.2

 בצירוף כתב ההסמכה של קצין הבטיחות.  –טופס פרטים אישיים של קצין בטיחות  4.7.3

 צירוף מסמכים אלו הינו תנאי יסודי. מציע שלא יצרף להצעתו מסמכים אלו, הצעתו תיפסל.   4.7.4

 שאלות הבהרה  .5
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ויבדוק את כל מסמכי המכרז, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים, על מנת להבין   , המציע יקרא בעיון 5.1

ולביצוע  את תנאי ההתקשרות עם המכללה. ידיעות והסברים נוספים ככל שידרשו למציע בכל הנוגע למכרז זה  

 , יימסרו למעוניינים באופן המפורט להלן בהוראות אלו. העבודות

במסגרת 5.2 והבירורים  השאלות  זה    כל  למכרז  אותן  ולשלוח  בלבד,  בכתב  להפנות  מייל  יש 

lilach.yonai@achva.ac.il  

 בלבד, במבנה שלהלן: Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצעות קובץ  5.3

 מס'

 שם המסמך

אליו   למסמך  ]הפנייה 

השאלה    –מתייחסת 

 וכיו"ב[ במכרז, נספח 

 סעיף/מראה מקום אחר 

הרלוונטי   לסעיף  ]הפנייה 

מתייחסת   אליו  במסמך 

 השאלה[

 שאלה/הערה נושא/כותרת הסעיף 

1.     

המתייחסות   5.4 שאלות  תופענה  תחילה  כאשר  עולה  בסדר  יסודרו  ההסעיפים  המכרז,  מכן   הסכםלתנאי  ולאחר 

שאלות שתתקבלנה   לעיל.  2 בסעיף לנספחיו. המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא בהתאם למועד המפורט  

 לאחר מכן יתכן ולא תיענינה.  

שיינתנו  . עותק מהתשובות  כללהשל המ   באתר האינטרנטתשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך, יפורסמו   5.5

 . ויש להחזירן חתומות המכרזכי מיהווה חלק בלתי נפרד ממס

 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.   כללהפה. בהתאם לכך, יחייבו את המ -יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעל 5.6

ובין אם בתשובה    בין אם ביוזמתה,מכרז (, הבהרות ותיקונים למסמכי הכללהלפרסם )באתר המ   תרשאי מכללהה 5.7

באתר האינטרנט   מכרזלשאלות הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן, באחריות המציעים להתעדכן בעמוד ה

 .מכללהשל ה

 . כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמך שיפורסם לא תחייב את המכללה 5.8

 אופן הגשת ההצעות  .6

שמופיע     6.1 כפי  ההצעה  פרטי  כל  את  ימלא  התהליכים המציע  כלל  ביצוע  ולשם  חלקיה  כל  על  המכרז,  במסמכי 

   והעבודות, כפי שמפורטים במכרז, במפרט ובהסכם ההתקשרות.

 יובהר כי למעט במקומות המיועדים לכך, וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או     6.2

הסתייגות למסמכי המכרז ותנאיו. אין להשמיט או למחוק או לשנות או להתנות על מסמכי המכרז הערה ו/או        

 תוספת  

 מכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי ועדת מכרזים.  ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי ה       

על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה מהוראות     6.3

סטייה , אם שוכנעה כי ההצעה עומדת ותואמת את דרישות המכרז וכי ההצעה הינה ברורה וחד משמעית וה6.2סעיף  

נעשתה ע"י המציע בתום לב. יש למלא את ההצעה בעט כחול/ שחור בלבד. כתיבה על ההצעה בעפרון או כול אמצעי 

 אחר עלול להביא לפסילתה.

עליו מחדש בעט,  במידה והמציע מעוניין  לתקן את הצעתו, עליו לסמן קו על החלק אותו מעוניינים למחוק ולכתוב   6.4

 עלול להביא לפסילת ההצעה.   כל אמצעי תיקון אחר+ חותמת ליד התיקון. שימוש בבצירוף חתימת מורשי החתימה  

 יש לחתום בכל המסמכים באופן הבא:  6.5

 בכל תחתית עמוד חתימת מורשה חתימה בראשי תיבות+ חותמת החברה  6.5.1

 חתימה מלאה של מורשי חתימה של המציע בתוספת חותמת המציע בכל מסמך בו נדרשת חתימה. 6.5.2

mailto:lilach.yonai@achva.ac.il
http://www.achva.ac.il/tenders


 

 6עמ' 
 

 ההצעות יש לערוך בשפה העברית. את  6.6

לאספקת שירותי הסעות למכללה האקדמית    3.2022במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב "מכרז  יש להגיש את ההצעה   6.7

 אחוה" בלבד. כל כיתוב או סימון או סימון זיהוי עלול להביא לפסילת ההצעה.

המסמכים   6.8 את  תכלול  ההגשה  המכרז,  מעטפת  מסמכי  לרבות  שנדרש  ו  ם אישוריהנדרשים  אחר  מסמך  לפי  כל 

 הוראות המכרז 

עד תאריך    בקומת הכניסה  3אל תיבת המכרזים, הממוקמת במכללת אחוה, בניין  פיזית  במסירה    המעטפה תוגש 6.9

ם בשני ימי העבודה הקודמים למועד ההגשה גההגשה שנקבע בטבלת המועדים. כמו כן, ניתן להגיש הצעות לתיבה  

א'   בימים  השעות    –הסופי  בין  לצורך    16:30עד    08:00ה'  להגשה  בירורים  טלפון  בהגעה  -054בלבד  הקשורים 

 יונאי  , לילך9079499

 למעט אם צוין אחרת במסמכי המכרז.   ולא כולל מע"מכל סכום שעל המציע לנקוב יהיה בשקלים חדשים  6.10

 על אחריות המציע בלבד, וכן הגשתה במועד הקבוע.  הגשת ההצעה הינה 6.11

יובהר כי הגשת הצעה בכל אמצעי אחר שאינו בהתאם לפירוט לעיל, או שלא בוצעה בהתאם להנחיות    6.12

 לעיל, תיפסל על הסף. 

 :המסמכים הדרושים 7

 המציע מתבקש להגיש את כל המסמכים המפורטים להלן:    7.1

 ככל שהמציע הינו תאגיד רשום כדין ו תעודת עוסק מורשהיצרף המציע   3.1.1 בתנאי סףלהוכחת עמידתו   7.1.1

 במדינת ישראל יצרף תעודת רישום ומסמכי התאגדות של המציע.           

 ת אישור תקף מרשויות המס על ניהול פנקסי חשבונות ורשומו  הספקיצרף  3.1.1בתנאי סף  להוכחת עמידתו  7.1.2     

 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו   לפי חוק               

כפי שניתן ע"י שלטונות המס  תקף אישור על ניכוי מס במקור   הספקיצרף  3.1.3 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  7.1.3

 והמע"מ. 

 יצרף המציע העתק רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים.   4.1 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  7.1.4

יצרף המציע העתק רישיון רישיונות להסעה מיוחדת עבור כלי הרכב כולל   4.2 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  7.1.5

 הסעת נוסעים בשכר. רישיון 

 הצהרת המציע –את נספח ג'  המציע ימלא 4.3 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  7.1.6

יצרף המציע טופס פרטים אישיים של קצין הבטיחות והעתק כתב ההסמכה של  4.4בתנאי סף להוכחת עמיתו  7.1.7

 קצין הבטיחות.

 הצהרת המציע –את נספח ג'  ימלא המציע 4.5 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  7.1.8

 הצהרת המציע –את נספח ג'  ימלא המציע 4.6 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  7.1.9

 . ""הצעת המציע ח ב'נספכעל המציע לצרף הצעתו המלאה וחתומה בנוסח המופיע  7.1.10

 למכרז כאשר הוא חתום ע"י עו"ד.  כנספח ג'וסח הצהרת המציע המופיע על המציע לצרף נ 7.1.11

 " כאשר הוא מלא וחתום. פרטי המציע, "נספח ה'על המציע לצרף את  7.1.12

כאשר הוא מלא  "אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע" ,'ואת נספח על המציע לצרף  7.1.13

 . וחתום

 " כאשר הוא חתום.תצהיר על העסקת עובדים זרים, "'חנספח על מציע לצרף את  7.1.14

על המציע לצרף תצהיר המאומת על ידי עורך דין, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע, ובעל זיקה  7.1.15

 .למכרז 'ח נספח ע"פ נוסח התצהיר כ חוק עובדים זריםאליו, ביותר משתי עבירות לפי 

 כאשר הוא חתום ע"י עו"ד.  ,כנספח י' נוסח תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות המופיע  7.1.16



 

 7עמ' 
 

 למכרז.  כנספח יא'אישור על עריכת ביטוח המופיע  7.1.17

 .חוברת המכרז, חתומה על ידי מורשה החתימה של המציעעל המציע לצרף  7.1.18

 . חתום על ידי מורשה החתימה של המציע כאשר הוא  הסכם ההתקשרותעל המציע לצרף את  7.1.19

 ע"י המכללה.  ככל ויפורסם ,מסמך התשובות וההבהרות חתום ע"י המציעעל המציע לצרף  7.1.20

אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לחוק חובת המכרזים,  7.1.21

 ."(חוק חובת המכרזים)להלן: " 1992 –התשנ"ב 

יובהר כי על כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים להיות תקפים במועד האחרון להגשת ההצעות ובמשך כל  7.1.22

 ההסכם.תקופת 

של הצעת    המידיתכל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן למכללה את הזכות להחליט על פסילתה   7.2

לצרף להצעת המכרז, הרי ניתן להגיש את המקור   אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים אותם יש ע.  המצי

 .של אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור

באיזה מהנתונים  7.3 ו/או  בהצעתו  באיזה מהנתונים המפורטים  על כל שינוי שיחול  המציע מחויב להודיע למכללה 

הגשת הצעתו ועד למועד בחירת המציע ע"י המכללה. והמכללה רשאית הדרושים לבחינתה, וזאת מהמועד שלאחר  

באיזה מהנתונים הדרושים לבחינתה, אשר   ו/או  בהצעה  בנתונים המפורטים  לפסול הצעה במקרה שיחול שינוי 

 ייראה לה מהותי, בין אם דבר השינוי נודע לה מהמציע ובין אם בדרך אחרת.

מהתנאים המפורטים לעיל או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים לעיל,  אי קיומו של תנאי כלשהו   7.4

באופן הנדרש במכרז זה, ייתן לוועדת המכרזים את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של ההצעה. מבלי לגרוע  

אח מכל  לדרוש  דעתה הבלעדי,  שיקול  לפי  הזכות,  לעצמה את  שומרת  המכרזים  ועדת  לעיל,  האמור  ד  מכלליות 

וזאת, בין   מהמציעים אף לאחר פתיחת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או להציג המלצות ו/או אישורים,

רצונה של המכללה שכל אישור,   יוכיח, לשביעות  ובלבד שהמציע  בתנאי הסף,  היתר, לצורך עמידתו של המציע 

נכו בהם  בעלי תוקף, והאמור  הינם  כל מסמך אחר כאמור,  רישיון או  זה  היתר,  ן למועד האחרון שנקבע במכרז 

 ההצעות. להגשת

 התמורה הצעת המחיר ו .8

   השונים.לרבות פריטי המחירים השונים בסעיפים  הצעת המציע, -ב'נספח כל המציע ימלא את  8.1

ועליו לבצע את העבודה נשוא  ,  למען הסר ספק, על המשתתף במכרז לקחת בחשבון את היקף העבודה המלא 8.2

, לרבות פריטי המחירים השונים בסעיפים ובטבלאות התמורה בצורתה הסופית והמלאהמכרז זה, ולספק את  

 השונות. 

ביצוע   8.3 רק,  לא  אך  לרבות,  תנאיו  כל  על  המכרז  את  למלא  למציע  הנדרשות  הפעולות  כל  את  יכלול  המחיר 

ללא  יחולו,  העבודות, ציוד, חומרים, אחזקת מכונות, הוצאות כוח אדם, ביטוח, ערבויות, הסעות, מסים ככל ש

 . תוספת

 המציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם.   8.4

יובהר כי המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו צמודים למדד או לכל הצמדה   8.5

 או תוספת אחרת. 

מובהר בזאת כי אספקת שרותי ההסעה תבוצע על בסיס קבלני, כאשר על המציע יהיה לספק, על אחריותו ועל   8.6

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

קלנדרי 8.7 חודש  כל  במהלך  המציע  ידי  על  שיסופקו  ההסעה  שירותי  למציע    תמורת  תשולם  החוזה,  בתקופת 

 תמורה בהתאם למחירים המפורטים בהצעת המחיר המצורפת כנספח א' לחוזה. 



 

 8עמ' 
 

אם המציע לא ימלא אחד מהפרטים או יותר בהצעת המחיר רשאית המכללה לפסול את הצעתו לפי שיקול   8.8

 ה הבלעדיתדע

, מכל סיבה שהיא לרבות הסכםה ולא תהיה למציע זכות לשנותו בכל תקופת ,סופיהמחיר המוצע יהיה מחיר  8.9

  הצמדות, העלאות מחירים וכיוצ"ב, למעט שינויים שאושרו מראש ובכתב על ידי המכללה.

 

 

 הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה   .9

 וכמו כן ימונו כשיר שני וכשיר שלישי בהתאם לעמידה בניקוד.  פומבי עם זוכה יחידהמכרז הינו מכרז   9.1

ראשון    9.2 סף  –שלב  בתנאי  עמידה  עמידת  :  בדיקת  תיבחן  ראשון  הסףההצעות  בשלב  המנהלתיים   בתנאי 

 (. צעות הכשירותהה)להלן:   , יעברו לשלב השניוהם בלבד מציעים שיעמדו בתנאי הסף רקווהמקצועיים 

לקוחות בהן   שני  שיחות עם    המכללה תעניק ציון איכות על בסיס  :  30%(  QGiהאיכות )בחינת    –  שנישלב   9.3

 הפרמטרים הבאים: ייבחנו 

 משקל בציון האיכות  פרמטר נבדק  מס"ד

 25 עמידה בזמנים 1

 20 השירות יבמוקדאדיבות וזמינות  2

 25 הנהגומקצועיות אדיבות  3

 30 ניקיון ותקינות הרכבים 4

 100%סה"כ   

 

המכללה תנקד את ההצעות הכשירות על פי הצעת המחיר של המציע,     :  %70(  PGi)  המחיר   בחינת  – '  ג  שלב 9.4

המציע שהצעת המחיר המשוקללת שלו תהיה הזולה ביותר, קיבל את  הצעת המציע.  –נספח ב' כפי שימלא ב

 , על פי הנוסחה הבאה: נק', והיתר יקבלו ציון יחסי  70הניקוד המקסימלי של 

 

 

 

 והאיכות  המחיר ציוני שקלול –' ד שלב  9.5

פי  סופי   לציון,  המציעים  של  והאיכות  המחיר  ציוני  של  שקלול  תערוך  המכללה על   ,

  הנוסחה להלן:

𝑃𝐺𝑖 =
𝑇𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑃𝑖
 

 כאשר: 

PGi = ציון מחיר של ההצעה הנבחנת    

TPmin = הצעת המחיר הזולה ביותר     

TPi הצעת המחיר של ההצעה הנבחנת –   
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𝐴𝐺𝑖 = (𝑄𝐺𝑖 ∗ 30%) + (𝑃𝐺𝑖 ∗ 70%) 

 כאשר: 

AGi של ההצעה הנבחנת = ציון משוקלל סופי    

PGi = ציון מחיר של ההצעה הנבחנת    

QGi ציון איכות של ההצעה הנבחנת  –   

 

 

 

 

הציון המשוקלל הגבוה  המכללה תבחר את ההצעה הזוכה בהתאם להצעה שקיבלה את    -  בחירת ההצעה הזוכה  9.6

 . מבין ההצעות הכשירות שעמדו בתנאי הסף וביתר תנאי המכרז (,𝑃𝐺𝑖ביותר )

בכפוף   9.7 ביותר,  הגבוה  לציון  זכותה שלא לקבל את ההצעה שתזכה  על  לעיל, המכללה שומרת  על אף האמור 

 להוראות הקבועות לעניין זה בדין ובתקנות חובת המכרזים.   

 שוויון בהצעות  10

", רק במידה שמתקיים בה האמור  עסק בשליטת אישהלהצעת "במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות    10.1

 אישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י החוק.לחוק חובת המכרזים, ושצורפו לה  ב'2 סעיףב

10.2 " מטעם  הצעה  תוגש  ולא  אישהמקרה  בשליטת  למכללה, עסק  והבלעדי  המוחלט  הדעת  שיקול  נתון   ,"

(, או האם לנקוט באופן אחר Best & Finalליך התמחרות נוסף )לקבוע, במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך ה

 על מנת להשיג את מירב היתרונות למכללה. 

 תוקף ההצעה    11

למשך    11.1 בתוקף  תהיינה  הצעות.  120ההצעות  להגשת  האחרון  מהיום  הציון  יום  את  שתקבל  ההצעה 

 ימים נוספים.  30בתוקפה למשך "(  תעמוד הצעת הכשיר הבאהמשוקלל הגבוה אחרי הצעת הזוכה, )להלן: "

יודגש כי הכרזה על זוכה שהינו הכשיר הבא בתור והפעלתו במקרה הצורך נתונה לשיקול דעתה הבלעדי   11.2

 של המכללה והיא אינה מחויבת להפעיל אפשרות זו.  

 

   הסכםה 12

 אשר ייחתם בין המכללה לבין הזוכה במכרז מצורף, על כל נספחיו, למסמכי מכרז זה. הסכםנוסח ה 12.1

המכללה תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו, וכן תודיע לזוכה בדבר המועד והמקום לחתימה   12.2

ר לעיל, על מסמכי ההתקשרות. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד ובמקום הנקובים בהודעת המכללה כאמו

 .הסכםלחתימה על ה

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המכללה ו/או לא ימציא לידי  12.3

, במועד חתימת מסמכי ההתקשרות, תהא  וערבות לקיום ההצעה  הסכםהמכללה אישור על עריכת ביטוח כנדרש ב

המכללה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל לאלתר את זכייתו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או 

 סעד שיש למכללה כלפי המציע כאמור על פי תנאי המכרז ועל פי כל דין.  

 עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים   זכות 13
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סירת ההודעה בדבר החלטת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז, יהיה כל מציע רשאי  ימים ממועד מ 30בתוך  13.1

לעיין בפרוטוקול ועדת מכרזים, בהצעת הזוכה, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו, אם היו כאלה, ובהתכתבויות עם  

 מציעים, ככול שהיו.  

תשלום עלות  .)"ת עיון) ₪ להלן: "עלו  500עיון במסמכי המכרז לרבות בהצעה הזוכה מותנה בתשלום של   13.2

יש לצרף אישור על הפקדת עלות    העיון יבוצע על ידי הפקדת הסכום כאמור לחשבון המכללה האקדמית אחוה.

 .העיון לבקשה לעיין במסמכי המכרז כאמור

בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי,   13.3 ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון 

 להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור, ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם. יצרף המציע 

ועדת המכרזים של המכללה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או חלקים   13.4

 ממנה.

זכות העיון כאמור לעיל לא תחול על חלקים של פרוטוקולי וועדת המכרזים או של הצעת הזוכה, אשר  13.5

בהם לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ  העיון  

 שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור. 

כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדת המכרזים,   13.6

להחלט או  לפעולה  אפשריות  חלופות  בחינת  הנובעים  לרבות  וסיכונים  סיכויים  והערכת  המכרזים,  וועדת  של  ה 

 מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.  

 סמכויות נוספות של המכללה, תנאים כלליים 14

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות:

 לא לקבל אף אחת מההצעות שתוגשנה בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים ממנו בכל  עת. 14.1

לדחות את קבלת ההחלטות במכרז ו/או לפצל את המכרז בכל דרך שתמצא לנכון, מבלי שלמציעים תהיה  14.2

 כך. טענה בשל

לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, וכן   14.3

 ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים. הצעה שעולה

 ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביותר, בכפוף להוראות הדין. שלא לבחור את 14.4

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או שאינה עונה   14.5

על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המבקש  

 ה ו/או הערכה כדבעי.מונעת החלט

 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים. 14.6

להצעתו 14.7 הבהרות  לקבל  כדי  המציע,  אל  וההערכה  הבדיקה  במהלך  בהירות ,  לפנות  אי  להסיר  כדי  או 

 בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.  המתעוררת בעת

לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי,  פגומה,   לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או 14.8

 בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו. 

 לחלק את השירותים בין מספר מציעים כראות עיניה ולפי שיקול דעתה.  14.9

בתנאי המכרז 14.10 לנהל   ,לנהל מו"מ עם מציעים העומדים  ושהצעותיהם מתאימות לדרישות המכללה או לחילופין 

 וכה. מו"מ עם המציע הז

לא להתחשב בפגמים פורמאליים במי מבין ההצעות שהוגשו, שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לחוק חובת  14.11

 המכרזים ותקנותיו. 



 

 11עמ' 
 

לפסול הצעה שבה נכללו תוספת, רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז, או לחילופין, לפי   14.12

תוך התעלמות מכל תוספת, רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות    שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה

 המכללה ומי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר עם הצעתו.  כאמור.

המכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, לרבות הבדיקות המוקדמות, דמי קניית מסמכי  14.13

הערבויות או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה ואלו  ו  הסכםהמכרז, ביול ה

 יחולו על המציע בלבד.

המציע יישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגרם, כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או   14.14

 מטעה בהצעתו.

ותקציב. אין המכללה מתחייבת  14.15 כגון מימון  בשליטת המכללה,  בגורמים שאינם  הליך המכרז מותנה  של  קיומו 

לבחור זוכה. כמו כן רשאית המכללה להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות  

רז ו/או אי בהירות לגבי האמור  אם תימצא סתירה בין מסמכי המכתקציביות, ארגוניות, מנהליות, רשויות וכד'.  

בהם, תהיה המכללה רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף 

ו/או   כאמור  הבהירות  מאי  ו/או  מהסתירה  הנובעת  תביעה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  ולמציע  המכרז,  מסמכי  של 

 מהפירוש שנבחר על ידי המכללה.

או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן  /כל סתירה ו 14.16

 המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות המכללה.

אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו, למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר   14.17

כל המכרז.  תנאי  ידי  על  מקנים   נדרש  המכרז  במסמכי  מהאמור  הסתייגות  או  השמטה  שינוי,  רישום,  תוספת, 

תוך   ההצעה  את  לקבל  והמלא,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  לחילופין,  או  ההצעה  את  לפסול  הזכות  את  למכללה 

 התעלמות מכל תוספת, שינוי או הסתייגות כאמור. 

במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה  למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המכללה   14.18

 ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות. 

הגשת ההצעה ע"י המציע תהווה לכל דבר ועניין, הסכמה מצד המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות, המופיעים   14.19

מכללה, בכתב, הודעה מפורטת  במסמך זה ובכל מסמך אחר, המהווה חלק ממסמכי המכרז, זולת אם המציע מסר ל

ומפורשת לפיה הוא סבור כי הוראה ו/או תנאי הכלולים במסמכי המכרז, אינם עומדים בדרישות החוק והכל עד  

לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה. בהודעה יפורטו ההוראה ו/או התנאי ו/או התניה לגביהם  

וכן מהותה של הערתו. לא מסר המציע הסתייגות בכתב כאמור    סבור המציע כי הם אינם עומדים בדרישות החוק

במועד, יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או הסתייגות לאחר מכן וייחשב כמי שפועל בחוסר תום ובחוסר  

ניקיון כפיים אם יבקש לעשות כן. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי להאריך כל מועד הנקוב  

 מכי המכרז.במס

 ביטול המכרז או חלקו:  .15

בכפוף להוראות הדין, המכללה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז   15.1

 חדש מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש כי המכללה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד   15.2

 מהמקרים האלה:

ה • למכללה ההצעות שהוגשו  שנראים  מהמחירים  סביר  בלתי  או  מהותי  באופן  גבוה  או  נמוך  במחיר  ן 

 כהוגנים וסבירים.



 

 12עמ' 
 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר   •

 כובל.

 אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.   •

 המכללה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז.   15.3

הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס ו/או כתובת המייל, כפי שנמסרו על ידם עם רכישת   15.4

 מסמכי המכרז. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המכללה האקדמית אחוה 

 

 מסמך ב' 

 2022שנערך ונחתם במכללת אחוה ביום ___לחודש _______שנת   הסכם ההתקשרות

 

 שנערך ונחתם בקמפוס האקדמי  אחוה ביום _________ 

 

 המכללה האקדמית אחוה )ע"ר(  בין: 

 7980400ד.נ. שקמים   

 מצד אחד      "(  המכללה" -)להלן:  

 

 _____________________________   לבין: 

 מס' ת"ז/תאגיד _________________   

 כתובת ________________________   

 מצד שני     "( הקבלן" -)להלן  

 



 

 13עמ' 
 

והמכללה פרסמה מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי הסעה והקבלן הגיש למכללה הצעה במסגרת  הואיל:

 ההליך האמור; 

והקבלן רשום כדין כמשרד ל"הסעות", כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה   והואיל: 

 ;1985 -מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה 

בידי הקבלן רישיון בר תוקף, על שמו, מאת המפקח על התעבורה, שהינו מורשה להסיע בשכר על פי תקנות   והואיל: 

 רד החינוך וכן רישיון להסעת ילדים )נוסעים( בשכר.משרד התחבורה והוראות הבטיחות של מש

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

 בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה.

ה בכפוף למותנה בחוזה זה, והמכללה החליטה לקבל את הצעת הקבלן ולמסור לו את אספקת שירותי ההסע והואיל: 

 "(; מסמכי החוזה" -בנספחיו וביתר מסמכי המכרז )להלן ביחד  

 

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא, נספחים, כותרות הסעיפים והגדרות .1

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

 הסעיפים מיועדות אך ורק לנוחיות ההתמצאות ולא ישמשו לפרשנותו של החוזה. כותרות  1.2

 לצורכי חוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורשת לצדם:  1.3

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

(ii)  ,המדד" פירושו: מדד תשומות האוטובוסים המתפרסם על ידי הלמ"ס כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו"

 בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. 

(iii)   המדד הבסיסי" פירושו: המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב במסמכי"

 המכרז. 

(iv) החדש" פירושו: המדד האחרון הידוע במועד ביצוע הארכת ההסכם על פי חוזה זה. "המדד 

(v)  הממונה" פירושו: מנהל התפעול של המכללה ו/או כל בעל תפקיד אחר מטעמו, שהוא יודיע עליו בכתב"

לקבלן, אשר ישמש כנציג המכללה לכל דבר ועניין הקשור במתן שירותי ההסעה נשוא חוזה זה ובקיום  

 יות הקבלן על פיו. התחייבו

 הצהרות הקבלן .2

 הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה כדלקמן:

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

 ובהתאם להצהרותיו בכתב ההצעה, המצורפים ומהווים את מסמכי המכרז. 



 

 14עמ' 
 

היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, כלי הרכב המתאימים ובמספר הנדרש,  יש לו את הידע,  2.2

הציוד, כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן שירותי ההסעה נשוא חוזה זה, רישיונות כלי הרכב על נספחיהם 

פקח על תעבורה לביצוע הינם בתוקף, כולל רישום סוג הרכב ברישיון הרכב בהתאם לתקנות התעבורה, ורישיון ממ

הסעות מיוחדות, פוליסות הביטוח תקפות ומתאימות לכל כלי הרכב אשר ישמשו למתן שירותי ההסעה נשוא חוזה 

,  1970זה לביטוח מלא של הנוסעים ושל רכושם ומטענם ובהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( תש"ל 

הנוהגים בכלי הרכב הינם בעלי רישיונות נהיגה תקפים  עובדים מיומנים ומקצועיים במספר מספיק, הנהגים 

ומתאימים לאותו סוג רכב המבצע את ההסעות, הנהגים נוהגים בהתאם לשעות הנהיגה והמנוחה המותרות עפ"י 

כל דין, וכן כל יתר הדרוש על מנת לספק למכללה את שירותי ההסעה נשוא חוזה זה בהתאם למסמכי החוזה ועל פי 

 כל דין.

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

ו/או הנובעים מהם, ומהות וכמות ההשקעה, כלי הרכב, הציוד, כוח האדם והיקף העבודה שידרשו למתן שירותי 

תיו אלה בהתאם לכל הדרישות ההסעה ולקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, וכי יש ביכולתו לקיים התחייבויו

 והתנאים הקבועים במסמכי החוזה.

קיבל מהמכללה, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש והנובע ו/או הקשור בביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה,   2.4

 ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר אתם.  

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

כלשהם הקשורים במתן שירותי ההסעה ובקיום התחייבויותיו שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר בזה על 

 כל טענה כאמור.

 השירותים  .3

 הקבלן יספק למכללה בהתאם לדרישותיה מעת לעת בתקופת החוזה שירותי הסעה מסוגים שונים.  3.1

בזה, שהמכללה אינה מתחייבת להזמין מהקבלן את כל שירותי ההסעה, וידוע לקבלן כי המכללה רשאית   מובהר 3.2

לקבל שירותי הסעות מקבלנים אחרים וכי אין בלעדיות לקבלן בביצוע הסעות. כמו כן, המכללה אינה מחוייבת  

הסעה כלשהם מהקבלן,   למספר הזמנות מינימלי של שירותי הסעה מהקבלן והיא רשאית שלא להזמין שירותי

 ולקבלן לא תהיה טענה ו/או דרישה כלשהי כנגד המכללה ו/או זכות לפיצוי כלשהו מהמכללה בעניין זה. 

"התכנית"(, והקבלן   -הממונה יגיש לקבלן אחת לשבועיים את תכנית שירותי ההסעה לשבועיים הקרובים )להלן  3.3

 יספק למכללה את שירותי ההסעה בהתאם לתכנית. 

  24:00לעיל, הממונה יהיה רשאי לבטל הסעה שהוזמנה בהודעה שימסור לקבלן עד השעה  3.3אמור בסעיף על אף ה 3.4

)חצות( של היום הקלנדרי הקודם למועד שנקבע לביצוע ההזמנה. מסר הממונה הודעה כאמור, המכללה לא תחויב  

ההסעה עד שעה לפני השעה בתשלום בגין ההסעה שבוטלה ומבלי שיהיה עליה לשלם דמי ביטול כלשהם. בוטלה 

מעלות הנסיעה.  במקרה בו ביטלה המכללה את הנסיעה החל משעה לפני   20%היעודה לנסיעה תשלם המכללה 

 מעלות הנסיעה.  50%השעה היעודה תשלם המכללה 

₪.  המכללה תקזז את הקנס מהתמורה המגיעה לקבלן עפ"י הסכם  500במקרה של איחור יחויב הקבלן בקנס של  3.5

 זה. 
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₪. בנוסף, רשאית המכללה, לבטל את   2,000במקרה של אי התייצבות או איחור מעל לשעה, יחויב הקבלן בקנס של  3.6

הנסיעה מבלי שתחויב בגינה, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המכללה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין. המכללה רשאית 

 לקזז את הקנס מהתמורה המגיעה לקבלן עפ"י הסכם זה.

   ותקופות אופציה תקופת החוזה .4

 -)להלן    _______וסופה ביום  _________)שלושים ( חודשים, שתחילתה ביום  36תוקפו של חוזה זה לתקופה של  4.1

 "תקופת החוזה"(. 

לעיל, שמורה למכללה בלבד הזכות להביא חוזה זה ו/או את אספקת חלק/ים מסוים/מים   4.1על אף האמור בסעיף  4.2

יו, לידי סיום, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך תקופת  משירותי ההסעה שהקבלן מספק לפ

)שלושים( יום מראש. מסרה המכללה הודעה כאמור לא יהיה  30החוזה, בהודעה בכתב שתמסור לקבלן לפחות 

הקבלן זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להפסקת השירותים כאמור ו/או להבאת החוזה לקצו,  

רט לתשלום המגיע לו בגין שירותי ההסעה שסופקו על ידו בפועל למכללה קודם מועד הפסקת השירותים או סיום פ

 לפי הענין, ובכפוף לזכויות המוקנות למכללה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.  -החוזה 

, במלואו או רק  למכללה בלבד מוקנית הזכות להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את תוקפו של החוזה 4.3

לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט של המכללה, לשתי תקופות  -ביחס לחלק משירותי ההסעה שהקבלן מספק לפיו 

"תקופת האופציה"(, בהודעה בכתב שתמסור לקבלן לפחות   -)שנים עשר( חודשים כל אחת  )להלן   12נוספות בנות 

לפי העניין. לא מסרה המכללה הודעה   -ציה הראשונה )שישים( יום קודם תום תקופת החוזה או תקופת האופ 60

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

 לעיל, יחולו ההוראות הבאות:  4.3מסרה המכללה הודעה על מימוש האופציה כאמור בסעיף  4.4

להלן, ואישור על קיום ביטוחים   14ה בהתאם לסעיף הקבלן ימציא למכללה ערבות בנקאית לתקופת האופצי . א

 לתקופת האופציה, כנדרש בחוזה זה. 

 למעטכל הוראות חוזה זה והתחייבויות הקבלן על פיו יעמדו בתוקפם ללא שינוי במהלך תקופת האופציה  . ב

 התמורה עבור שירותי ההסעה, שתעודכן בהתאם להוראות סעיף )ג( להלן. 

, בסכומים הנקובים בנספח א', תעודכן בהתאם לשיעור עליית המדד החדש הידוע  התמורה עבור שירותי ההסעה .ג

במועד תחילת כל אחת מתקופות האופציה, לעומת המדד הבסיסי. התמורה המעודכנת כאמור תישאר קבועה  

 במהלך כל תקופת האופציה. למען הסר ספק, מובהר כי התמורה תעודכן גם במקרה של מדד שלילי.

 התמורה  .5

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

 "התמורה"(. -)להלן  בנספח א'תמורה בהתאם למפורט 

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום, מעבר לסכומים הנקובים בנספח א', לרבות בגין מספר נקודות איסוף ו/או  5.2

פים בנסיעה או מכל סיבה שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור, הקבלן לא יהיה זכאי בגין הגדלת מספר המשתת

לתוספת כלשהי בגין הוצאות חניה, אגרות כבישים, קנסות או הוצאות כלשהן הקשורות בביצוע מתן שירותי  

 ההסעה.
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ת התייצבות  בכל נסיעה יחתים אחראי הסיור את הנהג על טופס סיכום הסעה בו יפורטו: תאריך הנסיעה, שע 5.3

הנהג, שעת תחילת הסיור, שעת סיום הסיור, יעדי הנסיעה, מס' הק"מ שבוצעו בהתאמה למד המריק ברכב, מספר 

 וסוג כלי הרכב שהתייצבו לרבות מספר רכב, שם הנהגים והערות נוספות על פי הצורך. 

תי ההסעה שסופקו על ידו בתום כל נסיעה שתבוצע על ידי הקבלן, יגיש הקבלן למכללה חשבון ובו פירוט שירו 5.4

במהלך אותה נסיעה. הקבלן יציין את מועד הנסיעה, היעד, סוג כלי הרכב שבו בוצעה הנסיעה והפרמטרים 

המופיעים בנספח א'. בכפוף לאישורו של כל חשבון על ידי הממונה והמצאת חשבונית מס, תשולם כל חשבונית על  

פ"י דרישת המכללה יוגש החשבון בחלוקה עפ"י יחידות . ע30ידי המכללה לקבלן בתנאי תשלום של שוטף +

 שהוגדרו ע"י המכללה. 

ולא ישונו לאורך כל תקופת החוזה, למעט עדכונם, אם וככל   לא יעודכנומודגש כי המחירים המפורטים בנספח א'  5.5

 )ג(. 4.4שיוארך ההסכם לשנה נוספת כמפורט בסעיף 

 התחייבויות הקבלן .6

 כדלקמן: הקבלן מתחייב בזה  

לספק למכללה במלואם את כל שירותי ההסעה שיידרשו, בהתאמה למסלולי הנסיעה וללוחות הזמנים הנדרשים   6.1

 ממנו בהתאם להוראות מסמכי החוזה.

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

 וציוד כמפורט בחוזה זה.

של תקלה בכלי רכב המשמש לביצוע שירותי ההסעה לפי חוזה זה, הן לפני הגעתו למכללה והן במהלך   במקרה

הנסיעה, יהיה על הקבלן להפעיל כלי רכב חליפי המתאים למתן שירותי ההסעה בהקדם האפשרי, באופן שבכל 

 מקרה יסופקו שירותי ההסעה במועדם ולפי כל תנאי חוזה זה.

הממונה, יהיה הקבלן רשאי לבצע את שירותי ההסעה בכלי רכב שונים מאלה  באישור מראש ובכתב מאת 6.3

המפורטים במפרט שירותי ההסעה, ובלבד שכלי הרכב אשר ישמשו למתן שירותי ההסעה בפועל לא יפחתו בטיבם, 

נוחותם ובטיחותם מכלי הרכב המפורטים במפרט שירותי ההסעה. בכל מקרה לא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום 

 גין שינוי כלי הרכב כאמור.ב

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

כלי רכב העומדים בתנאים הקבועים במסמכי החוזה ובאמצעות מספר מספיק של עובדים כשירים, מקצועיים  

ר לממונה והעתק לממונה בטיחות בחתימת קצין הרכב לגבי חודשים, יעביר הקבלן אישו 3-ומיומנים. אחת ל

 בטיחות ותקינות כלי הרכב של הקבלן.

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

המכללה ולפתרון )באמצעות טלפון סלולרי ( לצורך מתן הצעות מחיר לשירותי ההסעה כפי שיידרש על ידי נציג 

 22:00מוקד שיחות הפעיל עד השעה ו/או להעמיד  בעיות בכל הקשור במתן שירותי ההסעה

לספק את שירותי ההסעה באמצעות אוטובוסים, מידיבוסים, מיניבוסים או אוטובוסים זעירים ציבוריים בלבד  6.6

 "כלי הרכב"( העומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:  -)לעיל ולהלן 

 שנים.   5גיל כלי הרכב אשר ישמשו לאספקת שירותי ההסעה בכל עת במהלך תקופת החוזה, לא יעלה על  . א
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כלי הרכב יהיו איכותיים, ממוזגים ומצוידים באמצעי תקשורת, במזגן תקין, במיקרופון,  ובכל האביזרים והציוד  . ב

נוסעים וילדים, לרבות ומבלי  הנדרשים על פי תקנות התעבורה ובהתאם לכל דין לכלי רכב המשמשים להסעת 

לפגוע בכלליות האמור יכללו ערכת מילוט, ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש  

 לחוזה זה.  כנספח ב'תקניים, אפוד זוהר, ותרמיל עזרה ראשונה הכולל את התכולה המפורטת ברשימה המצורפת 

 -)להלן   1961 –קניות בהתאם לתקנות  התעבורה, התשכ"א כלי הרכב יהיו מצוידים בחגורות בטיחות ת .ג

 "התקנות"(. 

כלי רכב המשמשים להסעת ילדים יעמדו בכל הדרישות על פי הדין ולרבות נשיאת שילוט בהתאם להוראות   . ד

 תקנות התעבורה. 

ים של אגף כלי רכב המיועדים להסעת נכים ובעלי מוגבלויות, יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני לרכב להסעת נכ .ה

 הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה. 

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

המתאימה לייעודם של הרכבים. כלי הרכב, ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם יהיו בהתאם לפקודת התעבורה  

בתוקף מעת לעת בתקופת החוזה, ובהתאם לתנאים ברישיונות כלי הרכב. כלי הרכב יהיו בעלי  והתקנות כפי שיהיו

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

 תאם לדרישת נציגי המכללה.המזגן בכלי הרכב יופעל במהלך ביצוע שירותי ההסעה בכל עת שיהיה צורך בכך או בה 6.8

הנהגים המבצעים את שירותי ההסעה יבצעו בדיקה בכלי הרכב קודם העלאת נוסעים לכלי הרכב. בדיקה נוספת   6.9

תתקיים בסיום כל נסיעה על מנת לוודא שלא נותרו בכלי הרכב נוסעים או חפצים.  במקרה בו נותרו חפצים בכלי  

 ידווח מיידית למכללה, והחפצים יועברו אליה בתיאום עם הקבלן. הרכב, ישמרו החפצים אצל הקבלן, אשר 

לספק את שירותי ההסעה לכל נוסע עפ"י הנחיית המכללה וללא הפליה בנושא דת, גזע, מין, גיל, או מוגבלות פיזית,   6.10

 שכלית או אחרת של הנוסעים.  

במהלך ביצוע שירותי ההסעה, לא יועלו ולא יוסעו בכלי הרכב אנשים אחרים כלשהם, פרט לנוסעים מטעם   6.11

 המכללה. 

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

 התעבורה.  

הוראות פקודה ותקנות התעבורה, צו פיקוח על  לספק את שירותי ההסעה בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה 6.13

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

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

 הנוסעים. 

ה לשביעות רצונו של הממונה, ולקיים את כל ההוראות שינתנו  על ידו בכל הקשור עם מתן לספק את שירותי ההסע 6.15

 שירותי ההסעה.

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

 את שירותי ההסעה.
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או כביש אגרה אחר, אם  6ות המכללה, לרבות כביש מס' לנסוע בדרך הבטוחה, הנוחה והקצרה ביותר עפ"י הנחי 6.17

 ייסלל כזה, ללא חיוב נוסף של המכללה.  

לספק למכללה כל אישור הנדרש על ידה במהלך תקופת ההסכם, כגון: אישור מאת קצין הבטיחות בדבר תקינות   6.18

 כלי הרכב המשמשים להסעות וכד'. 

 וזה והפרת איזו מהן תהווה הפרה יסודית שלו.התחייבויות הקבלן שבסעיף זה לעיל הינן מעיקרי הח 6.19

 נהגי הקבלן  .7

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

 אחריותו עובדים מתאימים ובמספר מספיק.  

היגה תקפים לרכבים בהם הם הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים, מוכשרים, מיומנים ובעלי רישיונות נ 7.2

נוהגים, ולהקפיד על הופעה אחידה ומסודרת שלהם, ועל מתן שירות אדיב והולם לנוסעים. מבלי לגרוע מכלליות  

ילדים או יותר יהיה בעל היתר להסעת קבוצת ילדים בהתאם   9האמור, כל נהג שיועסק על ידי הקבלן בהסעת 

 )ה( לתקנות.  84לתקנה 

 ל התחייבויות הקבלן בחוזה זה, נהגי הקבלן יעמדו לפחות בדרישות האלה:מבלי לגרוע מכל 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 –אישור לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א  .ג

 פי כל דין, כפי שייקבע מעת לעת. -כל אישור נוסף על .ד

הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים,   7.3

 . 2001 -התשס"א 

לא לכל מעשה ו/או מחדל של הנהגים אשר יועסקו במתן שירותי ההסעה, וכן לכלל  הקבלן יהיה אחראי באופן מ 7.4

 העובדים מטעמו. 

הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעה יעסיק בכל עת במהלך תקופת החוזה קצין בטיחות בעל כתב הסמכה   7.5

ת יבקר וינהל את מתן לחוזה. קצין הבטיחו בנספח ג'בהתאם להוראות התקנות, אשר פרטיו האישיים יפורטו  

שירותי ההסעה על פי חוזה זה. בין היתר, ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן, קצין הבטיחות יוודא שרישיונות הנהיגה 

של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן במתן שירותי ההסעה הנם בתוקף, ומתאימים לסוג הרכב בו מבוצעת  

נם במצב תקין, שהרישיונות של כלי הרכב ופוליסות  הנסיעה, שכלי הרכב המשמשים למתן שירותי ההסעה ה

הביטוח שלהם יהיו תקפים ומתאימים לכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים וכי הנהגים נוהגים בהתאם לשעות  

 הנהיגה והמנוחה המותרות עפ"י הדין.

ה בתיאום עם  הקבלן מתחייב, שהחלפת קצין הבטיחות שפרטיו צוינו בנספח ג' לחוזה, בקצין בטיחות אחר, תעש

המכללה, והקבלן יודיע למכללה בכתב ומראש את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש, בצירוף תעודת  

 ההסמכה שלו כקצין בטיחות ופרטיו המצוינים בנספח ג'.

הקבלן מתחייב להחתים כל אחד מהנהגים שיועסקו על ידו במתן שירותי ההסעה על טופס הנחיות הבטיחות  7.6

 לחוזה זה. ד' כנספחהמצורף  
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אם המכללה תהיה סבורה שעובד המועסק על ידי הקבלן איננו מתאים לתפקידו, ובכלל זה התנהגותו אינה מניחה  7.7

את דעתה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תהיה המכללה רשאית לדרוש מהקבלן סילוקו של אותו עובד 

)שבעה( ימים   7לה בהקדם ולא יאוחר מאשר תוך ממתן שירותי ההסעה, והקבלן מתחייב לציית להוראת המכל

מהמועד שנדרש לכך על ידי המכללה. עובד שסולק כאמור לא ישוב להשתתף במתן שירותי ההסעה. למען הסר  

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

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

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.  7.8

 מעביד  -היעדר יחסי עובד  .8

מוסכם בין הצדדים, והקבלן מצהיר בזאת, שהוא מספק את שירותי ההסעה כקבלן עצמאי ולא יהיו שוררים יחסי   8.1

או מי מעובדיו של הקבלן )לרבות הנהגים( ו/או כל הפועל מטעמו או בשמו  /עובד ומעביד בין המכללה לבין הקבלן ו

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

בדתי שיוטל על המכללה, לרבות כל ההוצאות שתהיינה למכללה עקב תביעה כזו, ואשר יסודו בקביעה כי המצב העו 

 ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.

הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו, לא יהא זכאי לקבל מהמכללה תשלום שכר ו/או זכויות סוציאליות ו/או כל  8.2

זכות שהיא המוקנית ו/או יכולה להיות מוקנית לעובד כלפי מעבידו מכוח כל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי,  

 ובותיהם על פי הסכם זה נקבעו בהסתמך על הבנה זאת. וזכויות הצדדים וח

הקבלן הינו האחראי היחיד והבלעדי כלפי עובדיו )לרבות הנהגים( ו/או כל הפועל מטעמו או בשמו במתן שירותי   8.3

ההסעה, בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות, אך מבלי לפגוע 

ור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא,  בכלליות האמ

, פיצויי  1987-ובהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז 1958-שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח

או עפ"י חוק שעות   , תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית1963-פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג

, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות  1951-עבודה ומנוחה, תשי"א

סוציאליות מכל מין וסוג שהוא, עפ"י כל דין, מנהג, נוהג, הסכם והסכם קיבוצי, וכל תשלומים עפ"י חליפיהם של  

 במקומם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל. החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם, או 

  -הקבלן מתחייב לקיים במלואן, בכל תקופת החוזה, את הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה  8.4

, התקנות והצווים על פיו, באופן שכל עובדיו, שליחיו וכל הפועל באספקת שירותי ההסעה בשמו ומטעמו,  1995

זכאים לכל הזכויות על פי  -בכל עת בתקופת החוזה   -פעמי, יהיו -מני ו/או חדלרבות אלה שיועסקו על ידו באופן ז

 החוק האמור, התקנות והצווים מכוחו. 

מעביד בין -אם למרות הסכמת הצדדים בהסכם זה כאמור ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי מתקיימים יחסי  עובד 8.5

אזי שכרו כעובד יהיה נמוך יותר מהתמורה   –ו/או מטעמו המכללה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו )לרבות הנהגים( 

לה התחייבה המכללה בהסכם זה, ושתשולם לו כעצמאי. זכויותיו הסוציאליות תחושבנה רק על בסיס שכרו הנמוך  

ישיב הקבלן למכללה.   –כעובד, ואילו את ההפרשים, שבין התמורה לבין השכר האלטרנטיבי המוסכם כעובד 

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

 תחויב, בשל קביעה כאמור, לרבות בגין הוצאות משפטיות סבירות שהוציאה המכללה בקשר לכך. 

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.  8.6
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 רישוי  .9

שירותי ההסעה ולקיים את שאר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם להוראות כל דין הקבלן מתחייב לספק את  9.1

ורשות מוסמכת. הקבלן ישיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים לאספקת שירותי  

 חשבונו.  ההסעה ולקיום שאר התחייבויותיו שבחוזה זה, ויקיים את תנאי הרישיונות וההיתרים על אחריותו ועל

לעיל, ובמקרה שהמכללה תחויב   9.1הקבלן יישא בלעדית באחריות לכל התוצאות שתנבענה מהפרת הוראות ס"ק  9.2

לשלם קנס ו/או תשלום אחר כלשהו כתוצאה מהפרה כאמור, מתחייב הקבלן לשלם את הקנס ואת התשלום האחר 

ולם, מייד עם דרישה ראשונה, בתוספת  מתחייב הקבלן להשיב את הסכום שש -במקומה, ואם אלה שולמו על ידה 

 הפרשי הצמדה וריבית ממועד התשלום ועד למועד ההשבה המלאה בפועל.

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

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה .10

ל חלק מזכויותיו ו/או מהתחייבויותיו לפי חוזה הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כ 10.1

 זה, ללא הסכמת המכללה בכתב ומראש. 

לעיל, הקבלן מתחייב שלא למסור את אספקת שירותי ההסעה או איזה  10.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  10.2

המלא מהם לקבלני משנה ללא קבלת הסכמה המכללה בכתב ומראש. המכללה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה 

והמוחלט וללא צורך לנמק את החלטתה, שלא לאשר העסקת קבלן משנה כלשהו. הסכמת המכללה כאמור לעיל 

אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל 

 של מבצעי ההתחייבויות מטעמו. 

משנה שאינם עומדים בתנאי חוזה זה, ולא לפני שיוצגו בפני המכללה  בכל מקרה לא תינתן הסכמה להעסקת קבלני

 פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה. 

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.  10.3

 

 

 אספקת שירותי ההסעה על אחריותו וחשבונו של הקבלן .11

י ההסעה על אחריותו, על חשבונו ומימונו הבלעדיים והוא מוצהר ומוסכם בזה, כי הקבלן מספק למכללה את שירות

בלבד זכאי לרווחים מאספקת השירותים ויישא בכל ההפסדים והנזקים שיהיו כרוכים בכך. למען הסר ספק מובהר 

 בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או עזרה כספית מהמכללה לצורך אספקת השירותים. 

 אחריות וביטוח .12

חראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו הקבלן יהיה א 12.1

למכללה ו/או לעובדיה ו/או לכל הפועל בשמה או מטעמה ו/או לתלמידיה ו/או למשתמשים בשירותי ההסעה לפי  

כל המועסק על ידו ו/או פועל   חוזה זה ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ושל

בשמו במתן שירותי ההסעה ו/או בביצוע התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה, והקבלן ינקוט בכל הצעדים  

 והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור.
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בחתימתו על חוזה זה הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיה, תלמידיה, שלוחיה וכל הפועל בשמה 

 ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.

טעמו במתן שירותי ההסעה ו/או בביצוע  הקבלן יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מ 12.2

התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה זה, בגין  כל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין  

 נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם במהלך ו/או כתוצאה ממתן שירותי ההסעה לפי חוזה זה.

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

 מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל. 

, ו/או לשפותם, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל הקבלן מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי הענין 12.3

לעיל, ובכל מקרה שהמכללה תאלץ לשלם   12.2ו/או  12.1נזק, אבדן והוצאה שהקבלן אחראי להם, כאמור בס"ק 

מתחייב הקבלן   -פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שהקבלן אחראי להם כאמור 

אמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן  לשלם כל פיצוי או תשלום כ

 בקשר לכך. 

הקבלן ינקוט, על חשבונו הוא, בכל האמצעים לנעילתם, שמירתם ואבטחתם של כלי הרכב ו/או הרכוש ו/או הציוד  12.4

ו גניבה. המכללה לא אשר ישמשו את הקבלן לצורך אספקת שירותי ההסעה לפי חוזה זה, בפני כל נזק, אובדן א

תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד הקבלן כאמור, ובחתימתו 

על חוזה זה הקבלן מוותר בזה בויתור מלא, סופי ומוחלט על כל תביעה וטענה כלפי המכללה בגין ו/או בקשר ו/או 

 כתוצאה מכל אובדן ו/או נזק כאמור.

י לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין, מתחייב הקבלן להחזיק בתוקף, על חשבונו, בכל עת מבל 12.5

)אישור עריכת ביטוח( ולהמציא אישור זה חתום ע"י חברת  בנספח ה'בתקופת החוזה, את הביטוחים המפורטים 

יום לפני תום תוקפו של האישור  15הביטוח במעמד חתימת חוזה זה וכן להמציא אישור חדש, מעת לעת, לפחות 

 התקף.

אין בקבלת האישור על קיום ביטוחים על ידי המכללה ו/או בבדיקתו ו/או בעיון בו על ידה כדי להטיל על המכללה   12.6

חבות ו/או אחריות כלשהי לגבי פוליסות ביטוחי הקבלן, טיבן, תוקפן או העדרן, והוא איננו מהווה ויתור על זכות 

 ה על פי חוזה זה ו/או על פי דין. כלשהי של המכלל

 לעיל הינו מעיקרי חוזה זה, והפרתו תהווה הפרה יסודית שלו. 12.5התחייבויות הקבלן שבסעיף  12.7

עריכת ביטוחי הקבלן והמצאת אישור על קיום ביטוחים כאמור, הינם תנאי מתלה ומקדמי לתחילת אספקת   12.8

 שירותי ההסעה לפי חוזה זה. 

 הפרת החוזה וסעדים  .13

 ת אחד או יותר מהמקרים הבאים ייחשב הקבלן כמי שהפר את החוזה בהפרה יסודית: בקרו 13.1

 הפרת הוראה כלשהי מהוראות חוזה זה, אשר מצויין בעניינה כי הפרתה מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  . א

תב  תיקונה בתוך פרק הזמן שנדרש לכך בכ-הפרת הוראה כלשהי מהוראות החוזה, שאינה מנויה בפסקה )א(, ואי . ב

 על ידי המכללה או חזרה על אותה הפרה. 

אם יינתן כנגד הקבלן צו פשיטת רגל ו/או צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או ימנו לקבלן נאמן זמני בפש"ר ו/או   .ג

מפרק זמני ו/או כונס נכסים זמני, או תבוצע כנגד הקבלן פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו הדרושים  



 

 22עמ' 
 

  15צוע התחייבויותיו שבחוזה זה, והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך ו/או הקשורים לבי

 )חמישה עשר( יום ממועד ביצועם. 

אם הקבלן ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או השותפים בו יורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או   . ד

 דם, או כנגד מי מהם, כתב אישור בעבירות מעין אלה.בעבירה הקשורה במתן שירותי הסעה, או אם יוגש כנג

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

במקרה של הפרה יסודית של החוזה, מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית למכללה בחוזה ו/או בדין, תהיה המכללה   13.2

 רשאית לבטל את החוזה לאלתר.

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

₪(, בצרוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על סכום זה, מחושבים   חמישים אלף)במילים:   ₪ 50,000 של

בהתאם לשיעור שבו עלה המדד החדש שפורסם לאחרונה לפני תשלום הפיצויים האמורים בפועל על ידי הקבלן 

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

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

, והוא מוותר לעיל 13.2 -ו 13.1הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות סעיפים  13.3

בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן, לרבות סבירות סכומי הפיצויים הקבועים,  

 לעיל. 13.2המוסכמים והמוערכים מראש הקבועים בסעיף 

לעיל, אם   13.2המכללה לא תהיה מנועה מלתבוע מהקבלן סכומים נוספים כלשהם מעל לסכומים הנקובים בסעיף  13.4

 יגיעו לה. 

 

 

 

 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למכללה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מוסכם בין   13.5

 הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן, תהא המכללה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:  

 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   ₪ 

 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה  45איחור של מעל 

 

500   ₪ 
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 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   ₪ 

 איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי המכללה 

 

1,000   ₪ 

 ₪  1,500 הפרה חוזרת של החוזה /שירות שלא בהתאם לנדרש

 

 

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

ן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה. המכללה לא חוקית אחרת, לרבות חילוט הערבות או חלקה, לפי העניי

 תהיה מנועה מלתבוע מהקבלן סכומים נוספים כלשהם מעל לסכומים הנקובים לעיל, אם יגיעו לה. 

 

 

 ערבות לקיום החוזה .14

להבטחת ביצוען המלא והמושלם של התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, כולן יחד וכל אחת מהן לחוד, ימציא  14.1

הקבלן למכללה, במועד חתימת החוזה, ערבות בנקאית, מבוילת כדין, ללא תנאי )אוטונומית(, שהוצאה על ידו  

שקלים חדשים(,    שניים עשר אלף)₪    12,000לחוזה זה, בסכום של  כנספח ו'לטובת המכללה, בנוסח המצ"ב  

 בתנאים ובעלת תוקף לפרק זמן כדלקמן:

 )שישים( יום ממועד תום תקופת החוזה.  60תוקפה של הערבות יהיה עד תום  . א

 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, על בסיס המדד הבסיסי. . ב

ת להפעיל את הערבות או חלק ממנה  הערבות תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין, והמכללה תהיה רשאי .ג

בכל מקרה שלדעת המכללה לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו על פי חוזה זה. הופעלה הערבות, או חלק ממנה,  

)שבעה( ימים מיום קבלת  7מתחייב הקבלן לחדשה בהיקפה המלא ולמסרה למכללה לא יאוחר מאשר תוך 
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מור תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, ייחשב הדבר להפרה  ההודעה על הפעלת הערבות. לא קיים הקבלן חובתו כא

 לעיל.  13יסודית של החוזה ויחולו הוראות סעיף 

הפר הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או התקיים תנאי המזכה את המכללה בקבלת   14.2

כספים כלשהם מהקבלן לפי החוזה ו/או על פי דין, והקבלן לא שילם למכללה את הסכום האמור מיד עם דרישה 

ה כל סכום אשר יפצה אותה ראשונה, תהיה המכללה רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ולגבות לעצמ

להנחת דעתה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למכללה עפ"י החוזה ועל פי דין, לרבות זכותה לתבוע 

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

 שנגרמו למכללה.  

זה לתקופות נוספות )תקופת האופציה(, ידאג הקבלן להאריך את תוקף הערבות כך שתהא  הוארכה תקופת החו 14.3

ימים לפני תום   14בתוקף למשך כל תקופת האופציה, על חשבונו. במקרה כזה ימציא הקבלן למכללה, לכל הפחות 

 תקופת הערבות שבתוקף, ערבות בנקאית חדשה למשך תקופת החוזה המוארכת.  

 ולנה גם על הערבות שהינה בתוקף במשך תקופות האופציה. הוראות סעיף זה תח 14.4

המצאת הערבות הינה תנאי עיקרי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה המקנה למכללה את הזכויות   14.5

 לעיל.  13המפורטות בסעיף 

 הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות בהתאם לחוזה.  14.6

 תנאים כלליים  .15

או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של המכללה עפ"י החוזה ו/או  שום אורכה, הנחה 15.1

עפ"י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים בזכויות המכללה, ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על 

 ידי המכללה.

ה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה  הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהוו 15.2

למקרה אחר. כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המכללה לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו בכתב  

 ומראש ונחתמו כדין על ידי המכללה.

רה לקזז  פי דין, תהיה המכללה זכאית בכל מק-פי חוזה זה ו/או על-מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על 15.3

ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים שיגיעו ממנה לקבלן כל סכום שיגיע למכללה מהקבלן, בין 

 לפי הסכם זה ובין בדרך אחרת, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

רשנותו, יישומו, אכיפתו ו/או הפרתו, מסורה סמכות השיפוט בכל תביעה הנובעת ו/או קשורה בחוזה זה, לרבות בפ 15.4

יפו. על אף האמור ברישת סעיף זה לעיל, למכללה בלבד נתונה -אביב -אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל

 הזכות להגיש תביעה כאמור גם לבית המשפט המוסמך במחוז הדרום.

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

התקשרות בהסכם זה וכן להימנע מלהעבירו לצד ג' כלשהו ולהימנע ולעשות שימוש כלשהו, במישרין או בעקיפין,  

מן והיא תעמוד בתוקפה בכל עת לאחר תקופת למעט לצורך ביצועו של הסכם זה.  התחייבות זו אינה מוגבלת בז

 הסכם זה.

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

 מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.
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א, תראינה כאילו הגיעו לנמען  הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבו 15.7

  -)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה  72בתום 

 תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור.  -ונתקבל על כך אישור טלפוני 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

___________ _____________                ________________________   

 הקבלן    המכללה האקדמית אחוה )ע"ר(         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   נספח א'

למכללת אחוה  לאספקת שירותי הסעות 3.2022מכרז   

 פרטי המציע 
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  שם המציע: 

 סוג התאגדות:

 )אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר( 
 

תאגיד:מספר זהות/    

  כתובת המציע: 

  תאריך ההתאגדות: 

 בעלי מניות/שותפים:

 )שם ות.ז( 
 

  מנהלי המציע:

  מורשה חתימה:

 איש קשר מוסמך מטעם המציע 

 שם מלא:

 טלפון: 

 נייד:

 דואר אלקטרוני:

 

 

 

          ____________________                  ______________________                _________________ 

 חתימת מורשה חתימה                מורשה חתימה  -שם מלא                   תאריך                       

 

 

 

 

 נספח ב'         

 למכללת אחוה  הסעותלאספקת שירותי  3.2022 מכרז

 הצעת המציע 

 המכללה האקדמית אחוה לכבוד 

 "( המכללה" ו/או " אחוה)להלן: "

 79800ד.נ שיקמים 
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אני הח"מ ____________________________ )להלן: "המציע"(, מגיש בזאת הצעה בהתאם לנשוא מכרז זה   .1

המכרז, המוכרים לנו והמובנים לנו היטב, והצעתנו נעשתה לאחר תמורת ביצוע העבודות. יש בידינו את כל מסמכי 

 ששקלנו אותם היטב על השלכותיהם. 

 . לא כולל מע"מיוגשו כהגדרתם במכרז,המחירים  .2

 ': בהבהרות לטבלה בנספח  

מחיר לק"מ להסעה  + מחיר ק"מ להסעה צמודה, מסך הניקוד 20% : מחיר לשעת נהגאופן חישוב ההצעה יהיה לפי .1

המשקלים בטבלה משקפים את אומדן אחוז השימוש בסוגי הרכבים המוערך ע"י  . מסך הניקוד 80% שאינה צמודה

 .המכללה, עם זאת, המכללה אינה מתחייבת לאומדן זה

התמורה תשולם בהתאם לאישור איש הקשר או מי מטעמו על בסיס סיכום סיור שימולא ע"י אחראי הסיור, אשר  .2

 את הנהג. החתים

  50ההסעות נדרש אוטובוס מ 60% -במסך ההסעות במכללה, הינן הסעות צמודות נהג ו 80% -מובהר בזאת, כי כ .3

 ק"מ.  100מקומות ליעדים עד 

)לא יהיה תשלום כפול   בגין רכב שהתקלקל והוחלף באחר ייעשה התשלום פעם אחת בלבד לגבי כל רכיבי התשלום .4

 ק"מ/התייצבות/שעות נהיגה(.עבור 

לא ישולמו דמי ביטול כלשהם בגין רכב שהתייצב, אם הודעה על ביטול הטיול/השתתפות הרכב/השתתפות האדם  .5

 )לפי העניין( נמסרה על ידי המזמין עד לחצות הלילה ביום הקלנדרי שלפני המועד שנקבע לביצוע ההזמנה. 

הזוכה והן מקבלנים  מעל יום אחד לכל סוג רכב, הן מהקבלן למכללה הזכות לבקש הצעת מחיר נפרדת לנסיעות .6

 אחרים. 

לצורך הצעת המחיר, מובהר כי בהסעה צמודה כלי הרכב והנהג משרתים את המזמין במשך כל מהלך הנסיעה   .7
גם את מרגע יציאת הרכב מנקודת המוצא ועד חזרתו לאותה נקודת מוצא. התשלום עבור הסעה צמודה יכלול את 

 זמני ההמתנה כשעות נהג.
(, ועלות הק"מ.  שעות נהג)ולל את  עלות זמני נסיעה  שמחירה כ מובהר בזאת, כי הסעה לא צמודה הינה הסעה  .8

 בהסעה לא צמודה התשלום הוא עפ"י מס' הק"מ בלבד 

 

 

 

   – להלן הצעת המחיר נשוא מכרז זה .9
 

 מהניקוד  80% –הצעת מחיר לרכב לפי ק"מ  9.1

 

 סוג רכב 
מחיר לק"מ לא כולל  

 מע"מ 
משקל  
 לניקוד 

 4   אוטובוס זעיר, נסיעה צמודה, לפי מחיר לק"מ 
 8   מיניבוס, נסיעה צמודה, לפי מחיר לק"מ 

 8   מידיבוס, נסיעה  צמודה, לפי מחיר לק"מ 
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מקומות , נסיעה צמודה, לפי מחיר    50אוטובוס 
 25   לק"מ 

 5   מקומות , נסיעה  צמודה   60אוטובוס 
 2   אוטובוס זעיר, נסיעה לא צמודה, לפי מחיר לק"מ 

 6   לפי מחיר לק"מ מיניבוס, נסיעה לא צמודה, 
 4   מידיבוס, נסיעה לא צמודה, לפי מחיר לק"מ 

מקומות , נסיעה לא צמודה, לפי    50אוטובוס 
 15   מחיר לק"מ  

 3   מקומות , נסיעה לא  צמודה   60אוטובוס 
 

מחיר שעת נהג )  נא לציין מחיר לשעת נהג )לנסיעות צמודות בלבד( _________________ ₪ לשעה, לא כולל מע"מ     9.2

 מסך שקלול הניקוד(.  20%יהווה 

מובהר בזאת כי עלות  )  נא לציין עלות תוספת מחיר קבועה עבור רכש נגיש _______________ש"ח , לא כולל מע"מ.    9.3

 התוספת הקבועה לרכב נגיש אינו כלול בשקלול הניקוד(. 

 

 

      _____________                ______________________              ___________________ 

 חתימת מורשה חתימה                מורשה חתימה  -שם מלא                   תאריך                       

 אישור 

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

בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי 

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

                  ______________               ___________________________       _________________ 

 חתימת עוה"ד                חותמת ומספר רישיון עורך דין                      תאריך                          

 

  ____________   ______________   _______________ 

 חתימה     שם     תאריך 

 

 

 נספח ג' 

 הצהרת המציע 

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה 

 )להלן: "אחוה " ו/או "המכללה"( 
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 79800ד.נ שיקמים 

 

 

 למכללה האקדמית אחוה   הסעותאספקת שירותי ל 3.2022מכרז הנדון:  

אני הח"מ, ___________________ חברה/שותפות/אגודה שיתופית  _______________ מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה  

 כדלקמן: 

 אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן:  .1

ועיינו היטב בכל מסמכי מכרז לרבות מסמכי ה .א ותנאיו,    הסכםהצעתנו מוגשת לאחר שקראנו  המוצע על נספחיו 

 והבנו אותם היטב.  

 הסעות רשום כדין )נא לצרף העתק רישום( הננו משרד  .ב

 : אוטובוסים, מידיבוסים, מיניבוסים, אוטובוסים זעירים ורכבים מונגשים. סוגכל כלי רכב מ 10ברשותנו לפחות  .ג

 הננו בעלי רשיון מורשה להסעות מיוחדות )נא לצרף העתק רישיון(  .ד

 שנות עבודה לפחות עם מוסדות/ גופים/ ארגונים ציבוריים   3של  לחברתנו נסיון .ה

 

 

 נא לציין לפחות גוף ציבורי אחד  , אנא פרטו בטבלה הבאה את רשימת הלקוחות

 

 שם הארגון/עסק
 תקופת ההתקשרות 

 משנה                         עד שנה 

 שם ממליץ 

 +תפקיד 
 דוא"ל  טלפון

 

 

     

      

      

 

 

     

 

 

     

 

 לאחר ששקלנו את כל האמור לעיל,  אנו מצרפים את הצעת המחיר שלנו.  .2

אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעתנו כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות,   .3

בהתאם לדרישות מסמכי המכרז המצורפים להצעתנו הטובין והשירותים  מכל מין וסוג, הכרוכות באספקת והתקנת  

או טענה בשל אי הבנה או אי ידיעה שהיא של תנאי   זו, ובביצוע כל התחייבויות הקבלן לפיהן, וכי לא נציג שום תביעה

 או של מסמכי המכרז. הסכםאו של כל אחד מהנספחים הקשורים ל הסכםה

ידוע לנו, כי אין אתם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי תהיו רשאים, לפי שיקול   .4

וביצוע יתר ההתחייבויות כמפורט במסמכי המכרז הטובין  דעתכם, לבטל את הזמנתכם ולמסור את אספקת והתקנת  
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ן, וכן לנהל מו"מ עם המציעים או עם כל חלק שתמצאו לנכולקי למי שתמצאו לנכון ובכל אופן  בשלמות או באופן ח

 מהם ואנו מסכימים לכך.

ואנו מסכימים   הננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכי המכרז .5

 לתוכנם. 

הביטחונות   אם הצעתנו תתקבל על ידכם אנו מתחייבים בזה לפעול כמפורט במסמכי המכרז, ולהמציא את הערבות, .6

 והאישורים ולערוך את הביטוחים כנדרש במסמכי המכרז.

 אנו מתחייבים להתחיל בביצוע ההתחייבויות כאמור במסמכי המכרז, בהתאם להוראותיכם.  .7

מסמכי המכרז, כולן או לא נקיים את התחייבויותינו עפ"י  אנו מאשרים בזה את הסכמתנו לכך, שאם לא נעמוד או   .8

ממש את הערבות כפי שקבוע במסמכי המכרז, ולחלט את סכום הערבות ואנו מוותרים בזה מקצתן, תהיו רשאים ל

 על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

ויתור סופי,  .9 ואנו מוותרים  נותנים הסכמתנו לכל האמור במסמכי המכרז  עם הגשת הצעתנו במסגרת המכרז אנו 

טע  כל  על  מסויג  ובלתי  במוחלט  בהתקשרות  ו/או  במכרז  הצעתנו  בהגשת  הקשורה  בקיום   הסכםנה/דרישה  ו/או 

 ו/או במתן השירותים.   הסכםהתחייבויותינו על פי ה

 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על ידנו.  .10

 כתובתנו למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .11

 

 

 ________________________________________________________ כתובת: 

 

 טלפון )משרד(:__________________ לפנות למר/גב': ______________________ 

 

 פקסימיליה: _____________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________ דוא"ל 

 

 נציגינו המוסמך לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו הוא מר/גב' _______________ כנ"ל.

     

 ___________________ 

 חתימת המציע          

 

 

 אישור עו"ד  

 

מרח'    ,____________________ רו"ח  עו"ד/  הח"מ,  בזה  אני  מאשר  כי _____________________, 

ת האמור בהם במלואו וכי חתימתו/ה ר/ה  בפני כי הבין אה______________ חתם בפני  על כתב הצעה זה, לאחר שהצהי

 מחייבת לכל דבר ועניין.  
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 __________________   שם:  ____________________ תאריך: ____________חתימה וחותמת:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' נספח ד  

 נוסח ערבות ביצוע 
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 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה  

 וה"( )להלן: "אח

 79800ד.נ שקמים  

 

 א..ג.נ., 

 .. …הנדון: ערבות בנקאית מס'

כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית "( אנו ערבים בזה  הנערבעל פי בקשת _________________ )להלן: " .1

בתוספת הפרשי הצמדה למדד )להלן:   (  אלף שקלים חדשיםשניים עשר  )₪    12,000  לתשלום כל סכום עד לסך של

הערבות" מס'  סכום  פומבי  למכרז  בקשר  הנערב  מאת  שתדרשו  שירותי  ל  3/2022"(,  למכללה  הסעות  אספקת 

 . וההאקדמית אח

 בערבות זו : .2

 משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה." מדד" •

 " משמעו המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה. המדד הבסיסי" •

 " משמעו המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו. המדד הקובע" •

( ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה 7ידכם תוך שבעה )אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על  .3

בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל  

 מאת הנערב.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך  .4

שפטי או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד הנערב,  מ

 או לדרוש תחילה תשלום מאת הנערב. 

ערבות זו תעמוד בתקופה עד ליום _____ )כולל( ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות  .5

 א יאוחר מהתאריך הנ"ל.זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ל

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והינה בלתי חוזרת. .6

 בכבוד רב,          

 

 

 

 

 

 

'הנספח   

 לאספקת שירותי הסעות למכללה האקדמית אחוה  3.2022מכרז 
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 פרטים אישיים של קצין בטיחות 

 

 

 , אשר פרטיו האישיים הנם כמפורט להלן: מכרז 4.4הנני מתחייב להעסיק קצין בטיחות בהתאם לסעיף 

 

 מספר ת.ז.: _______________   שם: ___________________________ 

 

 כתובת: ____________________________________________________________ 

 

 

 משרד התחבורה: ___________________  מספר רישיון קצין בטיחות בתעבורה מטעם

 * מצ"ב תצלום הרישיון של קצין הבטיחות בתעבורה. 

 

 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          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 '  ונספח 

 לאספקת שירותי הסעות למכללה האקדמית אחוה  3.2022מכרז 

 הנחיות ביטחון ובטיחות לנהגים
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 כללי .1

ההנחיות בנושא אבטחת הסעות סטודנטים הן פועל יוצא של מצב הביטחון באזורים השונים במדינה והן מתואמות עם  

 צה"ל ומשטרת ישראל. גורמי הביטחון רשאים לשנות את סדרי האבטחה בהתאם לצורכי הביטחון מעת לעת. 

 נהגי ההסעות  10

 . לי וללא רישום פלי כל נהגי ההסעות יהיו בעלי אזרחות ישראלית

 קשר 11

 כל כלי הרכב יהיו מצוידים במכשירי קשר המחוברים למוקד כלשהו. 11.1

 כל אחד מהנהגים בכלי הרכב יהיה מצויד במכשיר טלפון סלולרי.  11.2

 תיק עזרה ראשונה 12

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

 מסלול הנסיעה ונקודות איסוף 13

והעצירות תהיינה רק בתחנות שנקבעו  לאיסוף ופיזור הסטודנטים.   שתואם מראשהנסיעה תהיה במסלול  13.1

( ויכיר את הדרך  GPSהספק מתחייב כי הנהג שיישלח לביצוע הנסיעה יהא מצויד במכשיר שיכלול מערכת איכון )

 ליעד המבוקש. 

 . בשום פנים ואופן אין לעצור לטרמפיסטים, לאסוף אותם ולהסיעם 13.2

 בדיקת כלי הרכב  14

לפני עליית הסטודנטים יבדוק הנהג את כלי הרכב מבחוץ ומבפנים, כדי לוודא שלא נמצא בו חפץ חשוב, ובכלל זה  14.1

 בדיקה חיצונית ופנימית של תאי המטען. 

 בעת עלית הסטודנטים יאבטח הנהג ממושבו את העלייה לרכב ואת הירידה ממנו, יהיה ערני ויצפה על הסביבה.  14.2

 לי הרכב בחניה אבטחת כ 15

 בעת חניית כלי הרכב יש לוודא שהדלתות, תאי המטען והחלונות נעולים.  15.1

, אלא אם אין חניון מוסדר בנקודת ההורדה  אין להחנות את כלי הרכב בחניונים לא מוסדרים 15.2

 .שנקבעה

 בעת החנייה על הנהג לוודא שהסטודנטים יוכלו לרדת מכלי הרכב באופן שאינו מסכן אותם.  15.3

 הנחיות בטיחות לנהג  16

 , ודאג שהסטודנטים ייכנסו באופן מסודר.פתח את הדלת הקדמית בלבדבהגיעך לנקודת האיסוף  16.1

 אין להסיע סטודנטים בעמידה. 16.2

במהלך הנסיעה עליך להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב )הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב וכדומה(. במידה ויש  16.3

 וח על כך.חריגות בהתנהגות הסטודנטים יש לדו

 . תתבצע הירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמיתבהגיעך לתחנת היעד  16.4

עליך להקפיד שהסטודנטים ירדו מהרכב במקומות שנקבעו מראש. אין להעלות או להוריד סטודנטים במקומות   16.5

 מזדמנים. 
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ודנטים או  בסיום הנסיעה חובה עליך לבצע סריקה מדוקדקת של כלי הרכב, על מנת לוודא שלא נותרו בו סט 16.6

לתקנות התעבורה לפיה "לא יעזוב נהג את האוטובוס בהגיעו לתחנת הייעוד   443חפצים. זאת בהתאם לתקנה 

 אלא לאחר שכל הנוסעים יצאו מן האוטובוס". 

 אין באמור בהנחיות אלו כדי לגרוע מהאמור בכל תקנה ו/או כל דין. 16.7

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 _______________      _______________________ 

 חתימה וחותמת                      ת א ר י ך          

 

 

תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה המשך:  –נספח ו'             

 

 כמות       פריט

 

 1      תרמיל גב 

 

 יחידות 10      3"אגד גלילי 

 

 יחידות 50      אגד מידבק

 

 1     1"גליל איספלנית 

 

 יחידות 2     חוסם עורקים )סיליקון( 

 

 1    מסכת כיס )מנשים, מציל( 

 

 1    מספריים לחיתוך חומר ממתכת

 

 יחידות 10      משולש בד

 

 1      סד פלסטי ליד
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 יחידות 20     סטרילי 33פד גזה, 

 

 יחידות 10    אלכוהול(  70%פד לחיטוי העור )

 

 יחידות 2      תחבושת אישית 

 

 יחידות 2      תחבושת בטן

 

 יחידות 2      אגד אלסטי

 

 מכל סוג 1      4,3,2מנתב אויר 

 

 זוגות 5     כפפות חד פעמיות

 

 1     אלונקה מתקפלת 

 

 

 על כל בקבוק וקופסה יצוינו בבירור תוכנו והוראות השימוש בו. 

 

 

 . אין בפירוט האמור לעיל כדי לגרוע מכל האמור בכל תקנה ו/או כל דין
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 ז' נספח 

 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע 

 לכבוד  

 המכללה האקדמית אחוה  

 א.ג.נ., 

 למכללה האקדמית אחוה  הסעותלאספקת שירותי  3/2022הנדון: מכרז מס' 

 

 אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.  

 עו"ד/רו"ח )שם מלא(              

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

 . סוג התארגנות:______________________________ 2

 הרישום:______________________________ . תאריך 3

 . מספר מזהה:______________________________4

 . שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם יהיו:5

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

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

 יתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שנ 1976 –התשל'ו 

 

 בכבוד רב,

 

 

 חתימה וחותמת  עו"ד  / רו"ח  שם מלא 

   

 טלפון   כתובת 
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 ' חנספח 

 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 

צפוי   אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  לאחר שהוזהרתי   _______________ ת.ז.   __________ הח"מ  לעונשים  אני 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"(. אני מכהן הגוףהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה )להלן: " .1

 כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

2.  

   עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות    ב)א( לחוק2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף

"(( לא הורשעו בפסק דין חלוט  בעל זיקה)להלן: "  1976-מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

הוגנים(, התשנ"א כדין והבטחת תנאים  )איסור העסקה שלא  זרים  עובדים  חוק  לפי  חוק שכר    1991-בעבירה  או 

 .   1987 -, התשמ"ז מינימום 

במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק  Xלמילוי ולסימון  .3

הוגנים(, התשנ"א כדין והבטחת תנאים  )איסור העסקה שלא  זרים  חוק שכר מינימום, התשמ"ז    1991-עובדים   -או 

1987 : 

 (. מועד ההתקשרותמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן: "ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקד" 

 .הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות 

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג  .4

 (.   2002באוקטובר  31)

 י דלעיל אמת.  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהיר .5

 _____________________ 

 המצהיר 

 אישור 

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

בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי 

שי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, באופן אי

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

                  ___________                ______________________              ___________ 

 חתימת עוה"ד                יון עורך דין חותמת ומספר ריש                  תאריך  

 ___________                ______________________          ___________   
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 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       

 

 נספח ט'

 לחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 

 1976ציבוריים תשל"ו  לחוק עסקאות גופי  1ב2בהתאם לסעיף 

 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  9ביחס להוראות סעיף 

 

אני הח"מ, __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  

 כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

חברת    אני .1 מטעם  זה  תצהיר  אני:  ___________________)להלןעושה  בה   מכהן   "החברה"(, 

 . _________,בקשר עם מכרז לרכישה והחלפת לוחות חשמל ראשיים עבור המכללה האקדמית אחוה_____

2.  

)להלן : "חוק שוויון זכויות"( לא חלות   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף   )   (  

 החברה. על

 לחוק שוויון זכויות חלות על החברה והיא מקיימת אותן.  9הוראות סעיף  )   ( 

 עובדים לפחות ופנתה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כפי  100)   ( החברה מעסיקה 

 ()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 2)א() 1ב 2המתחייב מהוראות סעיף 

 ()ג( לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 2)א()1ב2החברה פועלת ליישום הנחיות אותן קיבלנו בהתאם לסעיף )   ( 

ימים ממועד   30החברה תעביר תצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך   .3

 ההתקשרות.

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 ______ ____________שם מלא וחתימה:

  

 

 אישור 

אני מאשר בזה, כי ביום ____________, הופיע בפני ________________, עו"ד, _______, אשר הזדהה בפני 

באמצעות ת.ז. מספר _________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 דלעיל וחתם עליה בפני. הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 

 

 

 _____________  :חתימה      ___________ :חותמת
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 נספח י' 

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות 

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 כדלקמן:הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה  

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה במסגרת מכרז זה   .1

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  המציע)להלן: "

המציע והוא אינו נמצא בהליכי הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד   .2

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

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

 

 _____________________ 

 המצהיר 

 

 אישור

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

בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי 

היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 

 

 ___________                ______________________          ___________  

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך       
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 ' אינספח 

 עריכת ביטוח הנדון :  אישור על 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.  -" המבוטח"

המכללה האקדמית אחווה ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות ו/או חברות שלובות  –" מבקש האישור"

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.  

 שירותי הסעות נוסעים בשכר –" השירותים"

ם,  פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיי-פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על .1

אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי נותן  

 "(.אישור ביטוחי המבוטחהשירותים המצ"ב לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

כם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או  כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההס

הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה )אשר כולל כיסוי 

רכוש( ומקיף  להסעת נוסעים בשכר( וביטוח צד ג' רכוש, כולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה צד ג' )נזקי גוף ו

לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים ו/או המובאים לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח 

 לערוך על פי כל דין. מוב

ימים לפני מועד תחילת השירותים  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2

הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, את אישור ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח  או ממועד החתימה על

 "(.  אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2019-1-6המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

בגין הארכת  אישור ביטוחי המבוטחידי מבקש האישור את לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא ל

 תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם. 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על  

יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה   30ציא אישור עריכת ביטוח חדש, המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמ

 בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות  

מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו  המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע 

בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם  

 מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. 

קיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא על המבוטח ל .3

שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי  

ת עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש  המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוו

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.  -האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או   .4

וטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המב

המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור  

על מי מטעם מבקש האישור  בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או

 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
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בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי  

 המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה מוסכם בזאת, כי היקף  .5

פי דין. למבוטח -פי הסכם זה ו/או על-מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה 

האישור בכל הקשור לגבולות האחריות  לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש 

 האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי 

ידו, -או המשלים כאמור, על חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על/המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו 

ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי 

ורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור,  ידי המבוטח י-אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות   .6

 לאבדן או לנזק ישיר או תוצאתי אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או מי מטעמו אשר מובא

לאתר השירותים ו/או שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר(, וכן 

 מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

סגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במ .7

 ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו באמצעותו ו/או  

ת ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם  באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפו

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני -בשל השירותים שבוצעו על

 המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.  

יל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  מובהר, כי המבוטח  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להט

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש 

לום השתתפות  כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תש

 עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב. 

 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים  

הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת  

יטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב  בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הב

ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם 

ף את דוגמת נוסח אישורי  כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחלי

הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה  

 כאמור. 
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 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .8

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .8.1

 כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו. 

יום לאחר  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .8.2

 משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

נאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בת .8.3

 ו/או עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. 

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  .8.4

ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי  בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי

 שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו. 

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין  2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .8.5

 . 1981 -ת המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובו

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור   .8.6

 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

צמיות החלות על  על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות הע .8.7

 פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .9

 

 ( DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל 

ים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם  לבין התנאים הקבוע
 מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח  מבקש האישור*
המכללה  שם: 

האקדמית אחווה ו/או 
חברות בנות ו/או 
חברות אחיות ו/או  
חברות קשורות ו/או 
חברות שלובות ו/או 
מנהליהם ו/או  
 עובדיהם

נדל"ן☐ שם: _________   

שירותים  ☐  

אספקת מוצרים ☐  

הסעות אחר: ☐
 בשכר 
 

משכיר☐  

שוכר☐  

זכיין☐  

קבלני משנה ☐  

מזמין שירותים ☐  

מזמין מוצרים ☐  

ת.ז./ח.פ.:   ☐אחר: ______ 
 _________ 

ת.ז./ח.פ.:  
 _________ 

 מען: _________  מען: _________ 

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח 

 

מספר 
 הפוליסה

נוסח ומהדורת  
 הפוליסה

ת.  
 תחילה

ת.  
 סיום 

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום
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 כיסויים

חלוקה 
לפי  

גבולות 
אחריות 

או סכומי 
 ביטוח

 צד ג' 
כולל נזקי  
גוף שאינם  
מכוסים  
בביטוח  
חובה  
בגבול  
אחריות 
משני של  
1,000,000  
₪ 

( 302אחריות צולבת ) ₪  2,000,000      
( 307קבלנים וקבלני משנה )  

מבקש  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
( 309האישור )  
( 315כיסוי לתביעות המל"ל )  

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 
( 321מבקש האישור ) -המבוטח   

ג'   כצד  מוגדר  האישור  מבקש 
(322 )  
( 328ראשוניות )  

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד 
( 329ג' )  

אחריות 
 מעבידים

    20,000,00
0 

מבקש  ₪  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
( 309האישור )  

נוסף   וייחשב   -מבוטח  היה 
כמעבידם של מי מעובדי המבוטח 

(319 )  
( 328ראשוניות )  

        אחר 

 

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד  
(*:ג'השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח   

הסעות -025  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
לאחר משלוח הודעה  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 

 

 חתימת האישור
 המבטח: 
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 * באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. 

 

 

 

 

 

 


