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 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .א
 
שירותי ")להלן:  הסעים להכרת הארץ לעוליםלמתן ( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  עכועיריית  1

 .(/ "ההליך""המכרז")להלן:  6/2020פומבי   -זה   הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי( "היסעים

 

הזמנות מינימאלי ולזוכה לא תהא כל עילה  מובהר כי העירייה איננה מחויבת להיקף הזמנות או למספר 2
הנובעת ו/או הקשורה מהיקף ו/או  –לשינוי המחירים שהוצעו על ידו בהליך ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג 

 שיוזמנו בפועל. שירותי ההיסעיםכמות 

 

הרגילות  עירייה, בשעות העבודהב אצל גב' ילנה נביליצין -קליטהבמחלקת ניתן לרכוש  המכרזאת מסמכי  3
 .מכל טעם שהוא יוחזר , שלאש"ח( מאותלוש ש₪ ) 300 תמורת תשלום בסך

 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו,  4.1 4
 .הזמנה זוהמצורף ל

במסמכי העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  4.1
באו, בכתב, לידיעתם של ויו המכרז. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז
 בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם. שתתפיםכל המ

 
" וללא כל כיתוב הסעים להכרת הארץ לעולים – 6/2020פומבי  את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " 5

 השר בקומא ,)אצל מר משה סעדה( העירייה מזכירותיש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הים במשרדי וסף נ
העירייה. יש לוודא כי  של, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל 35ויצמן בבניין העירייה ברחוב  שנייהה

 עטפה. המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המ
הצעות אשר לא  .0031:עד לשעה  19.3.20 -חמישי, ה עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 

 - הנקובים לעילשעה למועד ולעד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת הים אשר בתתקבלנה ב
  ולא תידונה. לא תתקבלנה

 
נוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל ה 6

מייל ( להפרויקט" ת"מנהל)להלן:  בלבד למנהלת אגף הקליטה הגב' ילנה נביליציןבכתב 

@akko.muni.ilelena 0031:שעה עד ל 12.3.20 -חמישי, ה עד לא יאוחר מיום. 
  ועברנה במקביל בכתב גם לשאר הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ות תתשובות תימסרנה על ידי מנהל        
 המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.        
 תשובות העירייה איננה אחראית לתשובות שתמסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעיריה למעט        
  .04-9956171בטלפון מס':  באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס והן לא יחייבוה.בכתב הפרויקט  תמנהלמ       
 עלול  המכרזלא תידון וצירופה למסמכי  2הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק         
 להביא לפסילת ההצעה.        
 לעיל יהיה מנוע לטעון  2שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק  משתתף       

 טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות.       
 
 תוקף ההצעה .ב
 

יום מהמועד האחרון  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  7
חייב  משתתףהיום נוספים ו 90הקבוע להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש להאריך את תוקפה למשך 

 עשות כן.ל
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 הליךתנאי סף להשתתפות ב .ג
 
או תאגידים הרשומים כדין בישראל , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 8

נאים הת בכל( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך המשתתף"")להלן: 
 המפורטים להלן:

, פחותכלי רכב ל עשרהב ,בביצוע הסעותברציפות שנים לפחות  3ן מוכח של בעל ניסיו משתתףה      1.1
 האחרונות.השנים  5במהלך 

 . 1995-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשנ"הלא'  1.4לפי פריט  בעל רשיון עסקהינו  משתתףה 8.2

פעיל במסגרת גה תקף לסוג הרכב אותו הם עתידים להבעלי רשיון נהי הינםש םנהגי משתתףלרשות ה 8.3
 .היסעיםשירותי 

בעל כתב  ,1961-בתקנות התעבורה, התשכ"א, כמשמעותו של מונח זה קצין בטיחותמעסיק  משתתףה 8.4
 הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות במשרד התחבורה.

לא יאוחר מחמישה ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על זכייתו  יריההמשתתף הזוכה יעביר לידי הע 8.5
יך, אישור משטרה, לגביו ולגבי כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מעוסקים על ידו במסגרת בהל

 ביצוע השירות בתחום.

 

 הצעתו תפסל.לעיל  1בסעיף אשר לא יעמוד באחד או יותר מהתנאים המפורטים  משתתף 9
 

 ההצעה .ד
 
 ית אחת לא תידון. ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפט 10.1 11

 בלבד. משתתףיהיו על שם ה המכרזכל המסמכים המצורפים למסמכי  11.2

 

כולם, על  המכרזכי קרא את מסמכי  משתתףוהגשת ההצעה מהווה אישור של ה המכרזהחתימה על מסמכי  11
 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 

בהדפסה או בעט. הצעות שתוגשנה ממולאות  ואשר ימולאזהים  יםקעותשני תוגש ב משתתףהצעת ה 12.1 12
 לא תידונה.  –בעיפרון 

, לרבות חוזה ההתקשרות, בחותמתו המכרזלחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי  משתתףעל ה 12.2
 וחתימת מורשי החתימה בשמו.

 

 וצעים על ידו המחירים המעליו לפרט את בו ו, מסמך ב' –טופס הצעת המשתתף למלא את  משתתףעל ה 13
 לביצוע הסעות.

 

או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף /קירבה לעובד והעדר לחתום על הצהרה בדבר  משתתףעל ה 14.1 14
 למסמכי הליך זה. 2ב'/כנספח 

לחוק עסקאות גופים  1ב'2 -וב' 2 לחתום על הצהרה בדבר עמידה בהוראות סעיף משתתףעל ה 14.2
 למסמכי הליך זה. 3כנספח ב'/ף בנוסח המצור 1976 -תשל"ו ציבוריים

 

לצרף להצעתו גם את המסמכים המפורטים  משתתףעל ה המכרזבנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי  15
 , כחלק בלתי נפרד מהצעתו:להלן

, 1976 -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  15.1
 .משתתףעל שם ה

 .משתתףעל ניכוי במקור, על שם ה ףקתאישור  15.2

תוך לעיל,  1.1בסעיף כאמור  משתתףבדבר ניסיונו של ה המלצות ואישוריםאליו מצורפים  1נספח ב'/ 15.3
 שונים עמם היה קשור בעבודותיו הקודמות ופרטים מזהים של הממליצים. ציון שמות גורמים

בים שבאמצעותם ינתנו שרותי בתוקף לרכחובה ומקיף,  ,שיונות רכב ופוליסות ביטוחצילום ר 15.4
  .היסעיםה

 .1995-סקים טעוני רישוי(, התשנ"הלצו רשיון עסקים )ע א' 1.4שמו בהתאם לסעיף  רשיון עסק על 15.5
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, במספר מספיק היסעיםשירותי לביצוע  משתתףצילום רשיונות נהיגה של הנהגים המוצעים על ידי ה 15.6
 לביצוע כל ההסעות לגביהן ניתנה הצעתו. 

ל קצין הבטיחות וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות במשרד התחבורה שכתב הסמכה  15.7
 .משתתף, בצירוף אישור בכתב מאת קצין הבטיחות כי הוא מועסק על ידי המשתתףהמועסק ע"י ה

 להלן. 17, בהתאם לדרישת סעיף המכרזבתנאי  משתתףערבות בנקאית להבטחת עמידת ה 15.8

חתום על  5נספח ב'/ –להלן  23מקומי כמוסבר בסעיף למשתתף המבקש להינות מהעדפת משתתף  15.9
 האסמכתאות הנדרשות בו. 

פלט מרשם , וכן שהינו תאגיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין משתתף 15.11
/ זהות בעלי המניות/העמותה ואודות בדבר מנהלי החברה/השותפות/העמותות החברות/השותפויות

 .השותפים/הועד המנהל בהתאמה

 .2019שהינו עמותה יצרף אישור אודות ניהול תקין לשנת  שתתףמ 15.11
פיע בסיומו , בנוסח המווסמכותם לחייבו בחתימתם משתתףאישור עו"ד על זכויות החותמים בשם ה 15.12

 .מסמך ב' -של טופס הצעת המשתתף  

 .משתתףקבלה המעידה על רכישת מסמכי ה על ידי ה 15.13

חתומות על ידי  –ת ההבהרה, ככל שהיו כאלה כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשו 15.14
 .משתתףה

 .משתתףחתומים על ידי ה -ה, ככל שהועברו כאלה תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי  15.15
 
 
 

, משתתףה כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה להליך ובהשתתפות בהליך תחולנה על 16
 י בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפו

 

ש"ח(, שהוצאה  אלפיים₪ ) 000,2על סך  ,מקורית להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, 17
"ערבות )להלן:  7.2020. על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום

 (.המשתתף"
הצעה אליה לא תצורף ערבות זה.  למסמכי  4/'ב ורף כנספחלהיות בנוסח הערבות המצהמשתתף על ערבות 

 לא תידון.  4בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/
לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות

  .הליךפי תנאי ה
 

  
 
 שינוי ההצעה: 18

זו, והוא חייב למלא את   תנאי המופיעים בחוברת אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או משתתףל 18.1
 הכלולים בחוברת זו, לרבות ההסכם. הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים

בטופס ההצעה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל הסתייגות ע"י תוספת בגוף  משתתףכל שינוי ע"י ה 18.2
 ההצעה. המסמכים או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת

מחייבות אותו במידה והעירייה תאשר את הצעתו, והרשות  במסמך ב'המפורטות  משתתףהצעות ה 18.3
 לא לגרוע מהן.אך בידו להוסיף עליהן 

 

 בדיקת ההצעה .ה
 

ם, לאחר ימשתתפהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מה 19.1 19
כל מסמך ו/או  המכרזלהשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות  ן להגשת ההצעות להליך,האחרוהמועד 

היתר, לצורך עמידתו לצרף להצעתו, בין  משתתףאישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש ה
 . המכרזבתנאי הסף של 

הקצוב ו/או האישורים, תוך הזמן  דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים
 מעבר לכך.שיקבע בה, אך לא 

 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 1ס"ק  19.2
 

לאחר  שתתפיםכמו כן שומרת לעצמה העירייה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמ 20
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סיונו ילהשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לנ הליךהגשת ההצעות ל
וות מטעמו מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו ו/או חברי הצ ו/או חברי הצוות משתתףויכולות של ה

 .המכרזאם מסמכים אלה לא נדרשו במסמכי  ף, אהמכרזבתנאי הסף של 
 

 העירייה תהא  אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 21
 
 

בזאת, כי הפיצול יכול להיות גם על ידי בחירת יובהר . זוכיםהזכייה בין מספר את העירייה רשאית לפצל  22
זוכה או זוכים לפריטים בודדים בחירת זוכה למרבית הפריטים שהצעתו הינה הזולה ביותר, ובנוסף 

 זולה יותר.משמעותית שהצעתם 
 

המקומי  משתתףמקומי כמפורט להלן: היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת ה משתתףעדיפות תינתן ל 23
המקומי, היא ההצעה הזולה והזוכה  משתתףתהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת ה 4% בשיעור של עד

המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות במחיר ההצעה הזולה. היה  משתתףוזאת בתנאי שה
 כהצעה הזוכה בהליך.  המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל, תחשב ההצעה הזולה משתתףוה

  

 מן התנאים שלהלן:   לעיל, הינו מי שהתקיים בו אחד 23לעניין סעיף   מקומי"  תתףמש" 24
באם אותו יחיד הינו תושב העיר עכו או מי שמנהל בעיר עכו עסק פעיל ומשלם בגין דירתו  –"ביחיד"  24.1

מעובדיו )ככל שמועסקים עובדים( הינם תושבי  30%או מקום עסקו אלה ארנונה לעירייה ולפחות 
 עיר.ה

 רנונה לעירייה אבאם משרדו של התאגיד הוא בעיר עכו והוא משלם בגין משרד זה  –"בתאגיד"  24.2
 מעובדי התאגיד הם תושבי העיר. 30%ולפחות 

 
 
 
 
 
 
 

 הודעה על הזכייה .ו
 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי /או לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו 25
 .הליךה

 
 תו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.שהצע משתתף 26
 

בדבר זכייתו, אינם מהווים  משתתףל ים של העירייה לקבל את ההצעה ו/או מתן הודעהמכרזהמלצת ועדת ה 27
וההתקשרות בין הצדדים תכנס לתוקפה אך ורק לביצוע הסעות ולא ניתן לראות בהם משום כריתת חוזה 

 כם.על ההס מורשי החתימה של העירייהלאחר חתימת 
  זה. נאי יסודי ובסיסי להתקשרות עפ"יהאמור בסעיף זה מהווה ת      
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 מחויבויות הזוכה .ז
 

  עותקים חתומים  3ימים מקבלת ההודעה אודות זכייתו,  7על הזוכה יהא להמציא לעירייה, תוך  21.1 21
 כמסמך ג'.להליך זה בחתימות מקוריות ומאושרים כנדרש של הסכם ההתקשרות המצורף           

", אישור משטרהימים מקבלת ההודעה אודות זכייתו, " 7על הזוכה יהא להמציא לעירייה, תוך    21.2
פי מניעה להעסקתם על אין לגביו ולגבי כל אחד מהעובדים העתידים להיות מועסקים על ידו, כי 

 .2001 –למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א  חוק

כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו,  לעירייה אישור על קיום ביטוחים ל הזוכה יהא להמציאע 21.3
 .כמפורט בהסכם ההתקשרות ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו 7תוך 

 צמודה למדד המחירים לצרכן  (ערבות הביצוע""על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  21.4
 כולל מע"מ(₪  אלפים שמונת₪ )  8,000של  ךבס קיום תנאי חוזה ההתקשרות, , להבטחת)כללי(

 יום מתום תקופת ההתקשרות.  90עד שתוקפה 

 
 

 
, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את המכרזשלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי  משתתף 29.1  29

 זכייתו בהודעה בכתב.

ערבות הבנקאית הבזוכה רשאית העירייה להגיש את  מכל סיבה שהיא הקשורה הליךבוטלה הזכייה ב 29.2
שבוטלה זכייתו יפצה  משתתףלמי שייקבע על ידה וה ביצוע השירותיםשבידה לגביה וכן למסור את 

 את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
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 המכרזמסמכי  .ח
 

    ניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה וקרכוש העירייה  םהינ המכרזמסמכי  30
, מלבד שימוש שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבלבד  המכרזבמסגרת 

  .הליךהלצורך הגשת הצעה במסגרת 
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.  המכרזמקבל מסמכי 

 
_________________________ 

 שמעון לנקרי, ראש העיר      
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.,
 

 הצעת המשתתף
 
 
 (הינו יחיד תתף)במקרה והמש תתףפרטי המש 1

 שם משפחה: _________________________, שם פרטי: _____________________

 _________, טלפון: ________________________מען: ______________________

 
 או שותפות( תאגידהינו  תתףשמ)במקרה וה שתתףפרטי המ 2

: / העמותהשם החברה / השותפות 2.1
_____________________________________________ 

 :/העמותה מען החברה / השותפות 2.2
_____________________________________________ 

  :/העמותה ברה / השותפותהחמספרי טלפון  2.3

 טלפון: ____________________________________________

 פקס: _____________________________________________
 :/ העמותה שם/ות מנהלי החברה / השותפות 2.4

1 . __________________________________________   ________ 

2 .__________________________________________________ 

3 .__________________________________________________  

4__________________ .________________________________ 

5__________________ .________________________________ 
 :)או שם חברי הוועד של העמותה( שם/ות בעלי המניות 2.5

1 . __________________________________________   ________ 

2 .__________________________________________________ 

3 .__________________________________________________  

4__________________ .________________________________ 

5__________________ .________________________________ 
 :ודוגמת חתימתם מורשי החתימהשמות  2.6

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________________שם: _____ . 1

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________________שם: _____ . 2

 ________דוגמת חתימה _____   ________   __________________________שם: _____ . 3

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________________שם: _____ . 4

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________________שם: _____ . 5
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   בזה  יםם, ומתחייבמי, מסכייםהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהיר ואנ 3

 כדלקמן: 

הסעים להכרת הארץ ( לביצוע "המזמין"של עיריית עכו )להלן:  6/2020פומבי  בעיון את כל מסמכי  נוקרא
המפורטים מטה והעתידיים כולם יחד להוות הסכם על כל מסמכיו  ("שירותים"ה)להלן:  , עכולעולים

והמזמין במידה  –חייבים את תוכנם ואנו מת ו(, הבנ/ ההליך""המכרז"מסמכי : ונספחיו המצ"ב )להלן
 בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. השירותיםלבצע את  – יבחר להתקשר בהסכם עמנו

 
 להציע הצעות הזמנה  -מסמך א' 

 הצעת משתתף על נספחיה:  -ב' מסמך 
 ;טופס מילוי ממליצים - 1נספח ב'/                           

 ;עירייה ו/או לחבר המועצההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד  - 2נספח ב'/
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'2 -וב' 2הצהרה בדבר קיום הוראות סעיף  -3ספח ב'/נ

 ;נוסח ערבות משתתף - 4נספח ב'/  
 .הצהרת משתתף מקומי        - 5נספח ב'/  
 על נספחיו: הסעים להכרת הארץ לעוליםמתן  חוזה -מסמך ג' 
 .נוסח ערבות ביצוע  - 1/'גנספח               

 
 

ימים בשבוע, שבו לפחות קו  6שעות ביום לפחות ,  1המאויש  ,באופן שוטףהפעיל  הנני מפעיל סניף הסעות 4
 , בכתובת __________________________________________________טלפון ומכשיר פקסמיליה

 .ייל:________________, מטל': ___________________, פקס: __________________________
 
 

 ,גיריםבהעובדים המועסקים על ידי ושיועסקו בעתיד לצורכי מתן השירותים ב זה הינם כל הנני להצהיר כי  5
.2001 –, התשס"א החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימיםשאין מניעה להעסקתם לפי 

  
ום מחויבויותי לפי הליך זה, אלא לאחר שניתן לגביו היה ואזכה ב לא יועסק אדם כלשהו על ידי במסגרת קי

" כהגדרתו של מונח זה בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן אישור משטרה"
 (."התקנות")להלן:  2003-שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

על זכייתי ב זה אשור משטרה לעניין כל ימי עבודה ממועד ההודעה  5הנני מתחייב להעביר לידי העירייה תוך 
 אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידי במסגרת ביצוע הסעות.

 
גם את המסמכים  י זוהצעתוהחתומים על ידי הנני מצרף ל המכרזבנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי  6

 , כחלק בלתי נפרד מהצעתי:המפורטים להלן

 -נות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבו 6.1
 .מי, על ש1976

 .מיאישור על ניכוי במקור, על ש 6.2

להזמנה להציע  1.1בסעיף כאמור  יבדבר ניסיונ המלצות ואישוריםאליו מצורפים  1נספח ב'/         6.3
ים מזהים של י הקודמות ופרטיקשור בעבודות תישונים עמם הי , תוך ציון שמות גורמיםהצעות

 הממליצים.

צילום רשיונות רכב ופוליסות ביטוח, חובה ומקיף, בתוקף לרכבים שבאמצעותם ינתנו שרותי  6.4
 . היסעיםה

-סקים טעוני רישוי(, התשנ"הלצו רשיון עסקים )ע א' 1.4רשיון עסק על שמי בהתאם לסעיף  6.5
1995. 

 
 
 
 
 
 
 



 6/2020מכרז פומבי 
 הסעים להכרת הארץ לעולים

 
 מסמך ב'

10 

, במספר מספיק היסעיםע שירותי צילום רשיונות נהיגה של הנהגים המוצעים על ידי לביצו 6.6
 . ילביצוע כל ההסעות לגביהן ניתנה הצעת

כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות במשרד התחבורה של קצין הבטיחות  6.7
 , בצירוף אישור בכתב מאת קצין הבטיחות כי הוא מועסק על ידי.ל ידיהמועסק ע

להזמנה להציע  17בהתאם לדרישת סעיף , המכרזבתנאי  יערבות בנקאית להבטחת עמידת 6.8
 .הצעות

 –  להזמנה להציע הצעות 23 למשתתף המבקש להינות מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף 6.9
 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו.  5נספח ב'/

פלט מרשם , וכן תאגיד הרשום בישראל כדין יאישור על היות -שהינו תאגיד  משתתףל 6.11
זהות בעלי /העמותה ואודות בדבר מנהלי החברה/השותפותת /העמותוהחברות/השותפויות

 ./ השותפים/הועד המנהל בהתאמההמניות

 .2019אישור אודות ניהול תקין לשנת  - שהינו עמותה  משתתףל 6.11
פיע , בנוסח המווסמכותם לחייבו בחתימתם משתתףאישור עו"ד על זכויות החותמים בשם ה 6.12

 .מסמך ב' -בסיומו של טופס הצעת המשתתף  

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי ה על ידי. 6.13

 חתומות על ידי. –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  6.14

 חתומים על ידי. -תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה, ככל שהועברו כאלה  6.15
 
 
 

המזמין שומר לעצמו הזכות, כי , וכרזהמאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  7
ו/או לשנות את המסמכים  המכרזלפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי 

 הקיימים.

ידוע לנו כי העירייה תהא רשאית להזמין לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/ או על פי תקציב קיים, את מספר  8
 רכב. מסלול הנסיעה ואת סוג כלי ה /הנסיעות
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  :היסעיםשירותי למתן להלן הצעתי  9

) לרבות  הלוך ושוב-עכו 
נקודות איסוף ו/ או  4עד 

 פיזור(

 מיניבוס מידיבוס אוטובוס

מס
' 

תעריף 
 בוקר 

תעריף  תעריף ערב
תעריף  תעריף ערב בוקר 

 תעריף ערב בוקר 

             אילת 1

             אילת כיוון אחד 2

אלוני אבא ובית לחם  3
             הגלילית

מרכז לפיתוח -אריאל 4
             מנהיגות

             באר שבע 5

בית ורשת משטרת ישראל  6
             )בית שמש(

             גבעת ברנר-בית חלומותיי 7

בסיס מחווה אלון)צומת  8
             גולני(

             גבעת הרקפות 9

             פרק אוסטרלי -גן גורן 10

             גן יחות ספארי  רמת גן 11

             גן לאומי בית שאן 12

             החוויה האולימפית יפו 13

המרכז למורשת צ'רקסית  14
             כפר קמא

             הקפצה בתוך עכו 15

הקפצה מעכו לקיבוץ טל  16
             בריכה(אל ) 

17 
בעת -צפת -הר מירון
קיבוץ פרוד)בסא  -המאירי

             חביב(

             הרצליה 18

             זכרון יעקב  19

             כפר גלים-חיפה 20

21 
מוזאון -חיפה

הכט,אוניברסיטת חיפה 
             גלריה קסטרא

             חיפה אודיטוריום 22

חיפה,גנים בהים, מזאון  23
             מנה קץ
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קיבוץ  -חקלאות האורגנית 24
             שדה אליהו, ביותור

             טבריה 25

             ים המלח 26

             יער אלינות 27

             יער בן שמן 28

שדה קק''ל -יער לביא 29
             )אחרי צומת גולני(

             תל אביב-יפו 30

             ירושלים 31

             הכנסת -ירושלים 32

             יער שורש-ירושלים 33

             מוזאון יד ושם-ירושלים 34

-מוזאון ישראל-ירושלים 35
             כותל

             עיר דוד-ירושלים 36

             ישוב עתלית 37

             אניעם -כפר אומנים 38

             כרמיאל 39

             לוד 40

             לטרון 41

             מבצר נמרוד )חרמון( 42

43 

 -מוזאון לוחמי הגטאות
סיור בעכו)בית כנסת 

תוניסאי 'אור תורה'', 
הנדרטה על יד העירייה, 

             אנדרטה בן עמי(

44 
פרק זכרון -ליתמחנה עת

עץ השדה )מושב  -יעקב
             גבעת עדה(

             מערת הנתיפים 45

46 
מרכז  מבקרים בית הבת 

של גולן אולאה 
             אסנס+אחוזת דוברובין

נבי שועייב, ג'וליס קבר  47
             שיח אמין טריף

             נחשונית 48

             יל(נצרת עילית )נוף הגל 49

             פלנטריום -נתניה 50

             עגמון החולה 51

             כלא-מוזאון-עכו עתיקה 52

             ערד 53

             פרק אוטופיה 54

             פרק בניאס 55
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             פרק מגידו 56

57 
פרק נאות קדומים )שוכנת 
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ע"פ דרישת  והמסלולים בפועל יקבעו בלבד בגדר הערכההינם  המצוינים דלעיל, המסלוליםכל  9.1
 מכרזעל הזוכה ב. העירייהשעות איסוף/פיזור יקבעו במעמד ההזמנה ובהתאם לצרכי רייה, יעה

מטעם להיערך בהתאם ולהעמיד בפני הרשות את כלי הרכב לפי הזמנים שיקבעו ע"י נציג 
 .רייהיהע

 לעיל.נים רכב המצויילכל סוגי כלי ה ההצעאינו חייב ליתן תף תהמש 9.2

 בהתאם למחיר הקבוע לעיל. -הוספת כלי רכב מאותו סוג במסלול נסיעה קיים 9.3

או יותר נקודות איסוף ו/ או פיזור, במסלול קיים, יהיה המשתתף זכאי  4בגין תוספת של  9.4
נקודות איסוף ו/ או פיזור, הקבלן לא  4ממחיר המסלול. יובהר בזאת כי עד  2%לתוספת של 

 י לתוספת כל תשלום. זכא היהי

 

 

 לעיל יווסף מע"מ כדין. 1לכל המחירים הנקובים בסעיף  11
 
 

 אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: 11

ימים בשבוע, שבו לפחות קו  6שעות ביום לפחות,  1סניף הסעות באופן שוטף המאויש הפעיל ל 11.1
 טלפון ומכשיר פקסמיליה.

בשישה  , כמפורט לעיל,ורפים אליוועל כל המסמכים המצבנוסחו המצ"ב  הסכםהלחתום על  11.2
 .ימי עסקים מיום שיודע לנו על זכייתנו בהליך 5העתקים, תוך 

, כי אין מניעה אישור משטרהימים מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך,  5להמציא למזמין תוך  11.3
  .2001 –עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א למניעת העסקה של להעסקתנו לפי החוק 

 ערבות בנקאית ,קבלת ההודעה על זכייתנו בהליךיום ימי עסקים מ 5תוך בידי המזמין  להפקיד 11.4
שתוקפה כולל מע"מ( ₪  תשעת אלפים₪ )  9,000ך של בס ,ולהנחת דעתו טובתול ,בלתי מותנית

 "("ערבות ביצוע :)להלן התנאי החוז להבטחת קיום -יום מתום תקופת ההתקשרות 90יום עד 
 .לחוזה ההתקשרות 1/'גנספח כהמצורף בנוסח וזאת 

כשהוא  אישור ביטוחים ימי עסקים מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך 5להמציא למזמין תוך  11.5
 .כמפורט במסמך ג' הסכם ההתקשרות חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית

 

 כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. אני החתום מטה מצהיר 12
 
 
 

        
 

           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
חתימת מורשי 

חותמת החתימה ו
 /השותפותתאגידה

 )במידה ויש(
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 עו"דרו"ח/אישור           

 

מאשר בזה כי  , מ.ר. ________משתתףהעו"ד של רו"ח/_______________ אני הח"מ  _________
 :של/ם חתימתו

 ________________ ת.ז. ______________________________. 1

 ________________ ת.ז. ______________________________. 2

 ________________ ת.ז. ______________________________. 3

 ________________ ת.ז. ______________________________. 4

הנ"ל , וכי מסמכי התאגדותועל פי  משתתףהשל  /ותהמחייבת /ותהחתימה /הןדלעיל היא /מופיעותהמופיעה

 ה זו בפני.בקשעל טופס  /מוחתם

 
               + חתימתו "ד העוותמת רו"ח/ח      תאריך: _____________        
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 לכבוד 
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.,
 

 משתתףהפרוט ניסיון הנדון: 
 

 להזמנה להציע הצעות. 1.1כדרישת סעיף בביצוע הסעות שנים לפחות  3של המעידים על נסיון להלן פרטי נסיוני 
 

 _______________________.העבודה ___________________________תאור 
 .:_________________________________ימים בשבוע מספר כלי הרכב: ________________, 

 מיקום ____________________________________________________________.
 המעסיק ___________________________________________________________.

 תאריך סיום _____________., ________תאריך התחלה ___
 .)חובה לצרף המלצות בכתב( המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________

 
 תאור העבודה __________________________________________________.

 .______:___________________________ימים בשבוע מספר כלי הרכב: ________________, 

 מיקום ____________________________________________________________.
 המעסיק ___________________________________________________________.

 תאריך סיום _____________., תאריך התחלה ___________
 .ה לצרף המלצות בכתב()חוב______________________________ המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים

 
 תאור העבודה __________________________________________________.

 .:_________________________________ימים בשבוע מספר כלי הרכב: ________________, 

 מיקום ____________________________________________________________.
 ____________________________________________.המעסיק _______________

 תאריך סיום _____________., תאריך התחלה ___________
 .)חובה לצרף המלצות בכתב(המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________

 
 תאור העבודה __________________________________________________.

 .:_________________________________ימים בשבוע ב: ________________, מספר כלי הרכ

 היקף כספי של העבודה לשנה ____________________________________________.
 מיקום ____________________________________________________________.

 _________________.המעסיק __________________________________________
 תאריך סיום _____________., תאריך התחלה ___________

 .)חובה לצרף המלצות בכתב( המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________
 
 
 

___________________ 
 משתתףחתימה וחותמת ה
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ו/או לחבר המועצה עירייהלעובד ה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1
ם חלק העולה על "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורי

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 

יות )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומ12כלל  1.2
 הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  -מועצה" 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 : )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי 174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת -על ידי בן
 למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

אח או אחות ואף לא שותף או מי שאני הורה, בן או בת, בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג,  2.1
 .לו סוכן

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  2.2
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 .עירייההעובד ב ומי שאני סוכנאין לי בן זוג, שותף או  2.3
 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  היםידוע לי כי ועדת  3
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4
 

( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122כלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ב 5
א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת העירייה ברוב 

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 

 ______   : ____________משתתף: ___________________      חתימת המשתתףשם ה
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 _______תאריך: ______         

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

  לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'2 -ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 
צג, המציע הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מיי .1

 ,ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976-התשל"ו

 

תביעות  ומנהליו/או  תאגיד המציע בהליך זהו/או נגד חברי ה ילא עמדו ולא עומדות נגדהנני מצהיר כי  .2
פעולות חריגות של חוב שיש בהן כדי להשפיע לאו  תאגידמשפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפרוק ה

 ו.ו/או בעלי התפקידים ב אגידעל המשך תפקוד הת

 

מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הנני  .3
 התאגיד. הצהרה זו בשם 

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4
 

 
 : ___________________שתתףשם המ

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 ________________: שתתףחתימת המ

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 

 אישור עו"ד
 
 (. "שתתף"המ. _______________ )להלן: ת.ז/ע.ראני משמש כעורך הדין של _______________,  .1
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות  .2

והינו מוסמך ליתן הצהרה זו  של עיריית עכו 6/2020פומבי  מכרזב משתתףנהל התאגיד ההעיקרי ו/או מ
 *. _______________.ע.רבשם התאגיד ______________ 

________ הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני, ________________ עו"ד, במשרדי  ברח'  .3
_______________ נושא ת.ז. _______________ , _______________________, מר/גב' ________

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, 
 .בפני אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה

       
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 
 

 

                                                 
*

 הינו תאגיד משתתףכאשר האישור עוה"ד ימולא רק ל 2סעיף   
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 תצהיר

______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ _
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

בהליך ______ של ( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 עיריית עכו.

חוק שוויון זכויות לאחר שבדקתי את הוראות  ני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעאני מצהיר/ה כי הנ .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1991-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  ציע והוא מקיים אותן.  לחוק שוויון זכויות חלות על המ 9הוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  הליךכי ככל שיזכה ב המציע מתחייב
לשם , לחוק שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים 
הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות , לחוק שוויון זכויות 9לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו 
 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

להעביר העתק מתצהיר  בשם המציע תחייבמלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
 ימים ממועד ההתקשרות. 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  הז

        _______________ 

 חתימת המצהיר                       

 אישור עורך הדין

______ הופיע/ה בפני במשרדי אשר אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ______
ברחוב ____________ 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 יהיה/תהיה צפוי/ה 

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

____________________ ____________________    __________________ 

חותמת ומספר רישיון                   תאריך



 6/2020מכרז פומבי 
 הסעים להכרת הארץ לעולים

 
 4נספח ב'/                                                                                                                                          

 

20 

 

 
 

 
 תאריך: _________          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "משתתף"ה_____________ )להלן:  /ע.רח.פ.ת.ז/__ _________על פי בקשת ____
 – 6/2020פומבי במכרז  משתתףשתתפות ההש"ח( וזאת בקשר עם  אלפיים₪ ) 2,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .הסעים להכרת הארץ לעוליםמתן 
 

המחירים לצרכן )כללי( בשיעור , צמוד למדד סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או 
 לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2020 ינוארות בין המדד שפורסם עבור חודש ההתייקר

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע 14תוך 
בתביעה משפטית או בכל דרך  משתתףת הסכום תחילה מאת הבתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש א

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. משתתףאחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד,

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 20.7.20 קפה עדובתערבות זו תישאר 

 
 לא תענה. 20.7.20 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ומבוטלת. ערבותינו זו בטלה 20.7.20לאחר יום 

 
 עברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת לה

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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          לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 1מקומי הצהרת משתתףהנדון: 

 
 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי: .1
 
ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר   –ליחיד  □

 עיר.מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי ה 30%ולפחות  לעירייה

 

 30%ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר   -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר.

 
 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:  .2
 
 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □

 שבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תו  
 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.  
 
 

      _________________________________________  __________________ 
 חותמת וחתימה          משתתףשם ה                          תאריך    
 

 
 

 אישור רואה חשבון
 

 ____________ )להלן: "המשתתף"(. ___________________אני משמש כרואה החשבון של __
 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא 
 .לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי

 
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים 
המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור 

 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.
 

 משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף.לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו 
 
 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________

                                                 
 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי 1
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 הסעים להכרת הארץ לעוליםהסכם 
 2020ביום _______ לחודש _________ שנת  עכושנערך ונחתם ב

 
 

 עכו עיריית    ב י ן :
 , עכו35ויצמן מרחוב    
 04-9956019טל':    
 ("עירייה"ה )להלן:   
 מצד אחד            

 
 _____________________, ________________  : ל ב י ן
 מרחוב _____________________________   
 ________, פקס: ______________ טל': _______   

 ("הקבלן" :)להלן
 מצד שני         

 
 

 ;רת הארץ לעוליםלהכ היסעיםשירותי נדרשת לבצע עירייה הו :הואיל
  

הסעים להכרת הארץ לביצוע של העירייה  6/2020פומבי  מכרזב *אחד הזוכיםהזוכה/הינו  הקבלןו :והואיל
 ;לעולים

 
כמפורט בהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים האמורים  יםנת בביצוע השירותיוהעירייה מעונ והואיל: 

 בהסכם;
 

 ר העירייה והצהיר כי יש לו הידע, הכישורים והמיומנות לכך;עבו יםמעונין בבצוע השירות הקבלןו :והואיל
 

שלא במסגרת יחסי עבודה  יםיבצע עבור העירייה את השירות הקבלןושני הצדדים הסכימו ש :והואיל
 כנותןכמתחייב ממעמדו  השירותיםפועל להענקת  הקבלןאלא כש ,הנוהגים בין עובד למעביד

 בסיס קבלני;   לע מסיעאים הקבועים בהסכם זה לשירותים עצמאי, בהתאם לתעריפים ולתנ
  

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 

 מבוא ופרשנות .א
 
 המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1 .1

במקרה בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו להסכם לבין הוראה שבהסכם,  1.2
 ההוראה שבנספח.תחייב 

 כותרות הסכם זה הנן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. 1.3

הסכם זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה, הזמנה או התקשרות בין הצדדים אשר קדמו לו,  1.4
 והוא מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.

 בהסכם זה: .2
ות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל הסכמה, עיריית עכו באמצע -"העירייה" 

מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי מורשי החתימה 
של העירייה שהם גזבר העירייה וראש העירייה, למעט באותם עניינים בהם 

 .נציג העירייהמוקנית הסמכות בהסכם זה  ל
 של עיריית עכו; 6/2020פומבי ז מכר                                - מכרז""

                                                 
 מחק את המיותר *
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 החתום על הסכם זה לרבות עובדיו או מי מטעמו;  - "הקבלן"

 ביצוע  התשלום.הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת   -"הפרשי הצמדה" 
 ו/או"השירותים" 

יובהר . , בהתאם להוראות הסכם זההקבלן, אשר ינתנו על ידי הסעותשירותי   -"היסעיםשירותי "
בזאת כי העריייה איננה מתחייבת על ביצוע כלל השירותים המפורטים בסעיף 

 ;להסכם 41
 . השירותיםביצוע  בגין הקבלןשכר  -"התמורה" 

המתפרסם  ע"י הלשכה  מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבורייםמדד    -"מדד" 
 המרכזית לסטטיסטיקה.

 .2020 ינוארמדד  -"מדד הבסיס"
  .התקשרות זוכנציגה לצורך מי שהעירייה תמנה        -רייה" "נציג העי

 מנהלת אגף קליטה בעירייה. ,ילנה נביליציןכנציג העירייה הראשון תשמש גב'  
 

 ותקופתו מטרת ההסכם .ב
 
תזמין מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/ או לצרכיה ו/ או בהתאם לתקציב קיים, העירייה  3.1 .3

בהתאם להוראות הסכם  היסעיםההשירותי ביצוע מקבל על עצמו את  הקבלןו את שירותי ההסעים
 זה.

 השירותים.ה מתחייבת להזמנת מספר מינימום של נמובהר בזאת כי העירייה אינ
 החל מיום ________  ועד ליום ___________. חודשים 24למשך בתוקף זה הסכם  3.2

ההתקשרות לפי י שיקול דעתה הבלעדי, את ירייה להפסיק, לפעל אף כל האמור בהסכם זה רשאית הע 3.3
כל טענות ו/או תביעות  יהיולא  יום לקבלן, ולקבלן 30בהודעה מראש של הסכם זה, כולה או חלקה, 

שבוצעו ם שירותיהקבל את התמורה בגין ל וכספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכות
 כאמור. למועד סיום ההתקשרות,עד בוצעו, בפועל, אם  ועל יד

 לעיל ומבלי להטיל על העירייה חובה כלשהי, העירייה רשאית 2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן  3.4   
 כל תקופה, עד לתקופה יםחודש 12לתקופות נוספות של עד  היסעיםשירותי מתן קופת להאריך את ת

מתן תקופת  לא יאוחר מחודש לפני תום קבלןובלבד שתודיע על כך בכתב ל ,חמש שניםכוללת של 
 .היסעיםהשרותי 

, ולא הודיע הקבלן על סירובו על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת הודיעה העירייה לקבלן    3.5
ימים מיום שקיבל את הודעת ההארכה, תוארך תקופת  7להארכת תקופת ההתקשרות תוך 

  ההתקשרות כקבוע בהודעת ההארכה ותנאי הסכם זה יחולו על תקופת ההתקשרות המוארכת.
 

 יבויותיויוהתח הקבלןהצהרות  .ג
 
העירייה, וכן בדק את כל הפרטים  דרישותואת  אופי והיקף השירותים הנדרשיםבדק את  כי צהירמ הקבלן 4

כי ביכולתו לבצע  והוא מצהירם, ובביצוע שירותיםוהתנאים הדרושים ו/או הכתובים ו/או הקשורים ב
  .ביצוע השירותיםדם והציוד הדרושים לוכי הוא בעל הכישורים, היכולות, כוח הא השירותים

 

 מתחייב לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות, ובדייקנות ועל פי המפורט במסמכי החוזה. הקבלן 5

  

 , הידע והמומחיות הדרושים לביצועשיונות, ההיתרים, התעודותימצהיר כי יש לו את כל הר הקבלן 6.1 6
 . השירותים
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  והם  אישורים המפורטים להלן כי הינו בעל כל ה הקבלןיות האמור לעיל מצהיר מבלי לגרוע בכלל      6.2
 יהיו בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים:      

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  6.2.1
 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. 6.2.2

-א' לצו רשיון עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה 1.4בהתאם לסעיף  ורשיון עסק על שמ 6.2.3
1995. 

 

 

הינם ( "העובדים" :)להלןמצהיר בזאת כי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורכי ביצוע השירותים  הקבלן 7
 –ים, התשס"א החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימבגירים שאין מניעה להעסקתם לפי 

2001.  
ימי עבודה ממועד חתימת הסכם זה אשור משטרה כהגדרתו של  5מתחייב להעביר לידי העירייה תוך  הקבלן

בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים )אישור מונח זה 
עתידים להיות מועסקים על ידו ( לעניין כל אחד מהעובדים ש"התקנות")להלן:  2003-המשטרה(, תשס"ג

 .שירותיםהבמסגרת הפעלת 
 

מתחייב כי לא יועסק על ידו עובד כלשהו במסגרת קיום מחויבויותיו לפי הסכם זה, אלא לאחר  הקבלן
 ", גם אם תחל עבודתו בשלב מאוחר יותר במהלך ביצוע השירותים.אישור משטרהשניתן לגביו "

 

הן ע"י  1983-התשמ"ג ,חוק הגבלת עישון במקומות ציבורייםות יאכוף ויקפיד על שמירת הורא הקבלן 1
 הנהגים והן ע"י הנוסעים ו/או המלווים.

 
, והכל על פי השירותיםמתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע  הקבלן 9

 הוראות נציג העירייה מעת לעת. 
 

על פי חוזה זה הוא ידאג להפעיל רכב  לביצוע השירותיםשמש מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המ הקבלן 10
ולפי  םבמועד היסעיםשירותי יבוצעו על פי החוזה כך שבכל מקרה  היסעיםשירותי נוסף חליפי לשם מתן 

 התנאים שבמסמכי החוזה.   
 

וציים יועסקו בתנאי שכר שלא יפחתו מהקבוע בדין, לרבות בהסכמים הקיבהעובדים מתחייב כי כל  הקבלן 11
 החלים על העסקתם.

 
ישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי כל דין, לרבות תשלומים לביטוח לאומי  הקבלן 12

ויתר הזכויות הסוציאליית ויהיה אחראי לכל תביעת עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבינו לבין 
 עובדיו.

 
התקנים , קוניהםיעל כל ת ותהרלוונטי תקנותלחוק ולבהתאם השירותים מתחייב לבצע את  הקבלן 13

 נטים, תקנות והנחיות הגופים והמשרדים הקשורים ובהתאם לדרישות העירייה. ווהרל
 למען הסר ספק ההנחיה המחמירה מבין כל ההנחיות, היא הקובעת.   

 

הם, אלא עביר לאחר כל מידע אודות הילדים ומשפחותילהמתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא  הקבלן 14
  לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת הסודיות והגנת הפרטיות.

 

 ההיסעיםביצוע שירותי  .ד

 

 שהוזמנו על ידי העירייה הקבלן מתחייב לבצע את השירותים שהוזמנו ממנו במלואם, באמצעות כלי הרכב 15
 בהתאם לאמור בחוזה זה.
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"(. נציג הקבלן יצויד במכשיר טלפון נציג הקבלן)להלן: " העירייהששמו יועבר לנציג הקבלן ימנה נציג מטעמו  16
 העל מנת שניתן יהי העירייהוישמש כאיש קשר מול  ___________שמספרו_____סלולרי ו/או איתורית 

 להשיגו בכל עת. 

 

וכי כלי הרכב יהיו במצב  שנים 5לא יעלה על  היסעיםשירותי הקבלן מתחייב כי גיל כלי הרכב, שישמשו למתן  17
בטיחותי תקין, לכל אורך תקופת תוקפו של החוזה, כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה 
המתאימה לייעודם של הרכבים, כי כלי הרכב השונים, ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם 

כפי שיהיו בתוקף, מעת  1961-, תשכ"ארהותקנות התעבו, 1961-)נוסח חדש(, תשכ"אלפקודת התעבורה 
 לעת, לרבות התנאים בהם או ברשיונותיהם של הרכבים.

 

הקבלן מתחייב כי כלי הרכב שישמשו למתן שירותי ההסעות לא יגרמו למפגעי עשן ו/או רעש ו/או ריחות  18
חוק הפעלת  ,1961 –תקנות התעבורה התשכ"א בלתי סבירים, כפי שמתחייב על פי הוראות כל דין, לרבות 

 מכחוכל התקנות שהותקנו  1961 –התשכ"א  ,חוק למניעת מפגעים ,1961 –התשכ"א  ,רכב )מנועים ודלק(
והתקנות למניעת  1963-התשכ"ג ,התקנות למניעת מפגעים )זיהום אויר מכלי רכב(חוקים אלה, לרבות 

 .2001-מפגעים )זיהום אויר מכלי רכב שבדרך(, התשס"א

 

ן כי בכלי הרכב שישמשו למתן שירותי ההסעות, ימצאו אשפתונים תקינים לאיסוף בנוסף מתחייב הקבל 19
 פסולת ברכב ושילוט לגבי האיסור על השלכת פסולת מהרכב. 

 

 הקבלן רשאי לבצע את ההסעות אך ורק ברכבים המפורטים בחוזה זה.     20.1 20

ינם מפורטים בחוזה זה, רשאי לבצע את ההסעות בכלי רכב אשר איהא הקבלן  1על אף האמור בס"ק  20.2
, ובלבד שכלי הרכב כאמור, לא יפחתו בטיבם, העירייהאישור מראש ובכתב של נציג  לאחר קבלת

נוחותם ובטיחותם מכלי הרכב המפורטם בחוזה זה ומהנדרש בחוזה זה ויהיו מצוידים בכל 
שלום במקרה הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי חוק. בכל מקרה לא תשולם לקבלן כל תוספת ת

 של שינוי בכלי הרכב כאמור.

 

והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב  הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יכללו את כל האביזרים 21
, לרבות מזגן תקין, ערכת מילוט, פנסי איתות וסימון בהתאם לתקן וילדיםהמשמשים להסעת נוסעים 

 .1961-, תשכ"אלתקנות התעבורהכל בהתאם ישראלי שפורסם לציבור ותרמיל עזרה ראשונה ה

 

הקבלן מתחייב כי בכלי הרכב יוצבו כל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים  22
להסעות נוסעים, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקניים הכל 

 מעל לעת. כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף 

 

 בכל עת שיידרש לעשות כן.  ביצוע השירותיםהקבלן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת  23

 

הקבלן מתחייב כי כלי הרכב באמצעותם יבוצעו השירותים יהיו מצויידים בחגורות בטיחות תקניות עבור  24
כל נוסע, על פי הצורך, כל נוסעי הרכב על פי חוק וכן במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים מתאימים ל

בחוק להסעה בטיחותית א' וכן כפי שמופיע  364 -א' )א( ו13 1961-,תשכ"אמתקנות התעבורהכמתחייב 
 .1994 –לילדים ולפעוטות עם מגבלות, התשנ"ד 

 

 לתקנות התעבורה )שעות נהיגה(.  168תקנה הוראות הקבלן מתחייב לפעול לפי  25

 

יף פעיל אחד לפחות של משרד הסעות. סניף פעיל לעניין סעיף זה קבלן מתחייב להפעיל באופן שוטף סנה 26
ימים בשבוע, שבו לפחות קו טלפון ומכשיר  6שעות ביום ולפחות  1משרד המאויש לפחות  –משמע 

 פקסימיליה )לא יתקבל כמשרד משרד המנהל מדירת מגורים(. 
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 , העירייהאזרחי ישראל, שאינם עובדי הקבלן מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים נהגים,   27.1 27
 רים העומדים בכל התנאים הבאים: יהשפה העברית, מיומנים וכשדוברי 

 בעל רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב בו תבוצע ההסעה ולהסעת קבוצות ילדים.  27.1.1

תקין מהשנתיים  ואנשי מקצוע מטעמו בעלי אישור רפואי המעיד על מצב בריאות משתתףה    27.1.2
 האחרונות. 

 שנים לפחות במתן שרותי הסעות. 3מקצוע מטעמו יהיו בעלי נסיון של  ואנשי משתתףה    27.1.3

 בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג. 27.1.4

אינו בעל גיליון עבירות תנועה מהמשטרה בו הורשע בביצוע עבירות נהיגה חמורות כגון:  27.1.5
 בשנתיים האחרונות, עקיפה על קו הפרדה רצוף בחמש השנים האחרונות, מהירות מופרזת 

נסיעה באור אדום, גרימת מוות ברשלנות, נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול ורישיון 
 הנהיגה שלו לא נשלל בחמש השנים האחרונות.

 כל אישור נוסף שנדרש על פי דין, כפי שיקבע מעת לעת.   27.1.6      

ימים ממועד חתימת הסכם זה את פרטי הנהגים אשר יועסקו  5ביר לנציג העירייה תוך הקבלן יע    27.2
. לא 1המעידות על קיום דרישות ס"ק השירותים בצירוף תעודות ואסמכתאות בבצוע  ידו על 

אלא לאחר שאושר בכתב ע"י נציג העירייה כמי שעומד  ,שירותי ההיסעים יועסק נהג בביצוע 
 .   1בתנאי ס"ק 

 

הקבלן מתחייב לבצע טרם תחילת ביצוע השירותים, השתלמות נהלים ובטיחות משותפת לנהגים  21.1 21
המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה ובה יתודרכו הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, הנחיות 
בטיחות בהסעה, התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, נקודות תורפה 

יר התנועה, בעלי תפקידם בבית ספר וברשות המזמינה המחויבים בדיווח על אירועים בטיחותיות בצ
חריגים, ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי דיווח מחייבים, ניתוח תאונות ולקחים מהן, 
כללי בטיחות בעליה וירידה מהרכב, התנהגות במצבי חרום, בדיקות רכב בתום הנסיעה, הבנת 

ים בזמן נסיעה, איסור השלכת פסולת מהרכב, איסור עישון, דימום מנוע בעת המגבלות שיש לילד
 המתנה של למעלה מחמש דקות כאשר הרכב ריק מנוסעים וכדומה.

  הקבלן יעביר לנציג העירייה אישור אודות ביצוע ההשתלמות ושמות הנהגים שהשתתפו בה. נהג   21.2
 בביצוע שירותי ההיסעים.  אשר לא עבר השתלמות כאמור לא יועסק               

 

 

הקבלן מתחייב כי יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין בטיחות בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם  29
, אשר 1961 –תשכ"א  ,גף קציני בטיחות במשרד התחבורה בהתאם להוראות תקנות התעבורהאמנהל 

 במועד חתימת חוזה זה. לעירייהפרטיו האישיים ימסרו 

 

הבטיחות ינהל עבור הקבלן את השירותים ויוודא כי רשיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי  קצין 30
הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו הינם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הינם במצב תקין וכי 

 פוליסות הביטוח והרשיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות. 

 

הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום  31
 יעביר להם את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש. והקבלן העירייהנציג מראש ובכתב עם 

 
 

 נוסעיםהקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את השירותים יבצעו בדיקה ברכבים קודם להעלאת  32
מהרכב  נוסעיםהלכלי הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים ולוודא ירידת כל 

 ברכב בסיום הנסיעה.נוסעים ושלא נשארו 
 

הקבלן מתחייב שלא יוסעו בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות, אנשים זרים כלשהם וכן מתחייב לתדרך  33
, כאמור. מובהר בזאת כי אין בתדרוך הנהלים כאמור, כדי להסיר את הנהגים שלא להסיע אנשים זרים

 מהקבלן אחריות בנושא זה.
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בזמן עלייתם  הקבלן מתחייב לגרום לכד שהנהגים המבצעים את השירותים ידוממו את מנוע כלי הרכב 34
 .וירידתם של הנוסעים מכלי הרכב

 
מעובדיו של  נהגהבלעדי את החלפתו של  תהא רשאית לדרוש מהקבלן, בכל עת, ולפי שיקול דעתה העירייה 35

 הקבלן, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישות החברה המנהלת ללא שיהוי.
 
 

צי רכב אשר לניהול מערכת  ,המבצעים את השירותים במסגרת החוזהרכבים ב להתקיןהקבלן מתחייב   36.1 36
לרכוש ולהתקין את והקבלן אחראי  העירייה. המערכת תקבע על ידי עירייהבמחוברת למחשב  אתה

 המערכת ברכבים כאמור. 

מערכת לניהול צי רכב תכלול, בין השאר, אפשרות לזיהוי הרכב והנהג, זיהוי מיקום הרכב, זיהוי ה 36.2
מהירות הרכב, זיהוי כיוון תנועת הרכב, אפשרות להגדרת מסלול נסיעה ולקבלת מידע על חריגות 

עצירות ממושכות, דיווח על הגעה ו/או איחור  וסטיות מהמסלול ו/או מלוח הזמנים ו/או מידע על
לנקודות שנקבעו מראש במסלול, אפשרות למתן התראה על נהיגה אגרסיבית ומסוכנת, אפשרות 

, אפשרות להפקת דוחות שונים על פעילות כלי העירייהלצפייה במיקום הרכבים על גבי מפה במחשב 
במסלול וכן אפשרות לקבלת נתונים נוספים הרכב לרבות שחזור מסלולי נסיעה והתראות על חריגות 

 .העירייהושידרשו על ידי שמספקת המערכת 
     לרשות המזמינה תהיה הזכות לעשות שימוש במערכת רק לגבי נתונים ודוחות הרלוונטיים לשירותים                   
  במסגרת חוזה זה.           

שא בכל ההוצאות הנדרשות לכך. הקבלן יה ויהקבלן אחראי על התקנת המערכת, שמירתה ותקינות 36.3
 מתחייב לדאוג שהמערכת לא תפגע ו/או תושחת ו/או תינזק.

וידאג לתיקון המערכת  העירייהבכל מקרה של תקלה במערכת, ידווח על כך הקבלן מיידית לנציג  36.4
 שעות. 72בתוך 

ת במסלולי איסוף ן מתחייב להקצות רכבים קבועים בהם הותקנה המערכת לשם ביצוע ההסעובלהק 
 ת לרכב החלופי.וישא הקבלן בעלות העברת המערכי/פיזור. במידה והרכב הקבוע במסלול יוחלף, 

     שעות  24יע על כך ת מטופל במוסך, מתחייב הקבלן להודכמו כן, במידה ורכב בו מותקנת מערכ  36.5
 .העירייהמראש, בכתב, לנציג             

לדרוש  העירייהשעות, רשאית  72 -ותקנת מערכת אורך למעלה מבמידה והטיפול במוסך ברכב בו מ
 מהקבלן להעביר את המערכת ולהתקינה ברכב אחר.

, על חשבונו, ברכבים המבצעים את השירותים במסגרת בנוסף הקבלן מתחייב להתקין 36.6
 התראה לרכב, כגון: בטיחות וחוזה זה, מערכות 

 .1חלק  6400מערכת לשכחת ילדים ברכב העומדת בדרישות ת"י  א.36.6
 מערכות התראה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה ב.36.6
 מערכות התראה מפני התנגשות מלפנים ג.36.6
 מערכת לניטור התנהגות הנהג בעת הנהיגה –מערכת "הקופסה הירוקה"  ד.36.6
ו/או מצלמות אבטחה ו/או אמצעים להפחתת זיהום אוויר, ככל שנדרש לכך על ידי  ה.36.6

 הרשות המזמינה בנוהל הצעת המחיר.
    לרשות המזמינה, במועד חתימת חוזה זה, אישורים על ביצוע התקנת המערכות להציג  על הקבלן 36.7

 ותקינותם בכלי הרכב המבצעים את השירותים במסגרת חוזה זה .           
 

רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להרחיב ו/או לצמצם את היקף השירותים שהוזמנו  העירייהנציג   37.1 37
יים במסלולי הנסיעה מבחינת אורכם ו/או ביטול מסלולי נסיעה ו/או שילוב מהקבלן, על ידי שינו

מסלולי נסיעה ו/או תוספת מסלולי נסיעה ו/או תוספת או הפחתה או שינוי של כלי רכב הנובעות 
בשעות ההסעה/ות והכל לתקופה קצובה  אוו/או שינוי בימי ו/המוסעים מגידול או צמצום במספר 

, ובלבד שבמקרה של הגדלה, התמורה הכספית בגין השירותיםפועל יוצא את או ללא הגבלת זמן, וכ
 .בחישוב חודשי משווי החוזה 25%לא יעלה שיעור ההגדלה על 

 שעות מראש, ובמקרה של הוספת מסלולי נסיעה  24הודעה על שינוי, כאמור, תימסר לקבלן לפחות   37.2
 שעות מראש. 96תימסר ההודעה        

 ת מסלול נסיעה חדש ו/או שינוי במסלול נסיעה קיים או סוגי רכב במסלולים התשלום עבור הוספ  37.3
 , יהיה בהתאם למפורט להלן: העירייהקיימים, על פי דרישה של        

בגין כל תוספת או הפחתה באורכו של מסלול נסיעה קיים, מכל סיבה שהיא, יתווסף  א.37.3
 )במקרה של 

פחתה(, לתשלום לו זכאי הקבלן או ממנו, לפי הענין, סך שך תוספת( או יפחת )במקרה של ה             
3  ₪ 
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 ק"מ של סטיה באורך המסלול לכל כיוון )הלוך וחזור(. 1בגין כל              
 כלי רכב מאותו סוג במסלול נסיעה קיים, יהא הקבלן זכאי לתשלום בהתאם  הוספתבגין  ב.37.3

 . 41להלן בסעיף  טתמורה המפורתל
הקבלן זכאי  יהיה ו/ או פיזור, במסלול קיים, נקודות איסוף ו יותרא 4בגין תוספת של  ג.37.3

נקודות  4יובהר בזאת כי עד  .תמורה שלהלןבממחיר המסלול כפי שנקבע  2%לתוספת של 
 איסוף ו/ או פיזור, הקבלן לא יהי זכאי לתוספת כל תשלום. 

 

כלשהן כספיות או אחרות, בגין ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות  העירייהבלן ימלא אחר דרישות הק 31
לעיל וכי לא יהיה זכאי בגין כך לאיזה פיצוי או תשלום או הגדלת  37שינוי היקף השירותים כאמור בסעיף 

 שכר, אלא בהתאם לאמור לעיל.

 

רשאית להורות, בכתב, לקבלן כי כלי הרכב אשר אמורים היו לשמש למתן שירותי הסעות ואשר  העירייה 39
הודיעה  העירייהל ביטולם, כאמור, יושארו במצב כוננות לצורך ביצוע ההסעות. ככל שהודיעה ע העירייה

בכתב לקבלן, על השארת כלי הרכב בכוננות ולא נתנו שירותי ההסעות שלגביהם הושאר כלי הרכב בכוננות, 
 .ל תנו אותם שירותים בפועימהתשלום אשר יהיה מגיע לקבלן לו נ 25%יהא הקבלן זכאי לתשלום בשיעור 

 
 

 
 עובדי ושלוחי הקבלן .ה
 

-מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי הקבלן לבין העירייה יחסי עובד 40.1 40
מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור הקבלן בכל צורה במתן השירותים ו/או בקיום התחייבויות הקבלן לפי 

 ן בלבד.הסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של הקבל

הקבלן ישפה את העירייה בגין מלוא התשלומים אותם תאלץ לשלם למי מעובדי הקבלן, עקב פס"ד  40.2
תנאים נלווים )באופן מלא או חלקי, לחוד או ביחד( הקובע כי אחראית היא לתשלום שכר ו/או 

נות לאותם עובדים. כמו כן ישפה הקבלן את העירייה בגין כל הוצאותיה עקב ו/או בקשר עם התגונ
לרבות שכ"ט עו"ד.  ,העירייה בפני תביעה או דרישה לתשלום תנאי שכר ו/או תנאים נלווים כאמור
עירייה, ישפה הקבלן טופלה התביעה או הדרישה על ידי העירייה באמצעות עורכי דין שהינם עובדי ה

-ממסכום התביעה ובכל מקרה לא פחות  15%את העירייה בגין הוצאותיה המשפטיות בסכום של 
 בגין כל תביעה או דרישה שטופלה כאמור.₪  3,500

העירייה תהא רשאית לעכב בידיה כל סכום אשר ידרש ממנה על ידי מי מעובדי הקבלן או מי מטעמם,  40.3
פי הגבוה ל₪  3,500או  15%בגין אי תשלום שכר ו/או תנאים נלווים בהתאם להוראות הדין, בצירוף 

 ילוק הדרישה כנגד העירייה במלואה. וזאת עד להסדרת והסרת אותה דרישה וס
הקבלן מכוח  העירייה תהא רשאית להפרע מן הסכומים המעוכבים על ידה כל סכום לו מחוייב יהא

לעיל ויתרת הסכומים המעוכבים יוחזרו לקבלן ללא הפרשים כלשהם בגין הצמדה ו/או ריבית  2ס"ק 
 מיד לאחר סילוק הדרישה כנגד העירייה.

 "ק זה משמעה פנייה בכתב ו/או הגשת תביעה."דרישה" לעניין ס

 

בעלי  המועסקים על ידי הקבלן בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יהיו עובדיםכל ה  41.1 41
ובעלי כושר מיומנים בביצוע השירותים, בריאים  בעלי ניסיון וידע בעבודה, תעודת זהות ישראלית,

  לביצוע השירותים. פיזי מתאים
 עסקו בביצוע השירותים עובדים שתפקודם ותפוקת עבודתם אינה מספיקה או אינה יעילה.  לא יו

כל העובדים יתודרכו על ידי הקבלן לפני תחילת עבודתם, לבצע את השירותים באופן מקצועי  41.2
ואיכותי, תוך עמידה במועדים ובלוחות הזמנים לביצוע השירותים ותוך שימת דגש על רמת זהירות 

 ר, התנהגות הולמת, אדיבות, נימוס, ונכונות לסייע במידת הצורך. גבוהה ביות
 

 . ים הנעדריםעובדשל ה פעל לשם החלפה מיידיתיא ויערך כך שככל שיהיו חסרים עובדים, ה הקבלן 42.1 42
הקבלן יהיה אחראי לנייד את העובדים, לצמצם או להגדיל את מספרם וכל זאת במטרה לשמור על  42.2

 עמידה בזמנים.

 

ו/או אחד העובדים לפי מנהל העבודה  העירייה יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודתו שלנציג  43
. החלפת אדם אחר בעל כישורים מתאימיםב להחליפוהקבלן יהיה חייב , ושיקול דעתו וללא כל נימוק נוסף

 ישה.שעות ממועד קבלת הדר 24החלפת כל עובד אחר תתבצע תוך  ימים. 7תוך  מנהל העבודה תתבצע



 6/2020מכרז פומבי 
 הסעים להכרת הארץ לעולים

 
 מסמך ג'

29 

 
הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או  44

יספק לעובדיו ידריך את עובדיו בנושא בטיחות בעבודה ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע השירותים. הקבלן 
התאם להוראות החוק ו/או ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש ב

על ידי העובדים של השירותים. הקבלן יפקח כי אכן יעשה  םביצוע עבודה מסוגלאשר נהוג להשתמש בו 
 שימוש בציוד זה.

 
   איסור הסבת ההסכם .ו
 

ו חלקו, או כל או/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו להסב רשאי  והקבלן אינ 45.1 45
 ות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.חבות ו/או התחייב

מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תיחשב  25%עברת ה 45.2
 לעיל. 1כהעברה המנוגדת לאמור בס"ק 

 

לאחר כל חלק  למסור רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או וקבלן אינה 46.1 46
מראש  עירייהר המהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, לרבות העסקת העובדים, אלא באישו

 ובכתב. 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאושר קבלן משנה, אלא אם יוכח להנחת דעתה של העירייה כי  46.2

 שירותים נשוא הסכם זה.יש לו צוות עובדים קבוע, בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת ה
הקבלן ישא באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המשנה, אם יאושרו, והתאמתם לדרישות העירייה,  46.3

 ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה.
התמורה לקבלני המשנה תשולם ע"י הקבלן לפי חוזה העבודה ביניהם ולעירייה לא תהא אחריות  46.4

 כלשהי ו/או מחויבות כלשהי בקשר לכך.
 

עסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה ה 47
 יצוע השירותים לאחר.בכשלעצמה, משום מסירת 

 
 לוח תשלומים ומועדי תשלום .ז

 

 להלן:המפורטת תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה  41
 
) לרבות  בהלוך ושו-עכו 

נקודות איסוף ו/  4עד 
 או פיזור(

 מיניבוס מידיבוס אוטובוס

תעריף  תעריף בוקר   מס'
 ערב

תעריף  תעריף בוקר 
 ערב

תעריף  תעריף בוקר 
 ערב

             אילת 1

             אילת כיוון אחד 2

אלוני אבא ובית לחם  3
 הגלילית

            

מרכז לפיתוח -אריאל 4
 תמנהיגו

            

             באר שבע 5

בית ורשת משטרת  6
 ישראל )בית שמש(

            

גבעת -בית חלומותיי 7
 ברנר
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בסיס מחווה אלון)צומת  8
 גולני(

            

             גבעת הרקפות 9

             פרק אוסטרלי -גן גורן 10

             גן יחות ספארי  רמת גן 11

             גן לאומי בית שאן 12

             החוויה האולימפית יפו 13

המרכז למורשת  14
 צ'רקסית כפר קמא

            

             הקפצה בתוך עכו 15

הקפצה מעכו לקיבוץ  16
 טל אל ) בריכה(

            

בעת -צפת -הר מירון 17
קיבוץ  -המאירי

 פרוד)בסא חביב(

            

             הרצליה 18

             זכרון יעקב  19

             כפר גלים-חיפה 20

מוזאון -חיפה 21
הכט,אוניברסיטת חיפה 

 גלריה קסטרא

            

             חיפה אודיטוריום 22

חיפה,גנים בהים, מזאון  23
 מנה קץ

            

 -חקלאות האורגנית 24
שדה אליהו,  קיבוץ

 ביותור

            

             טבריה 25

             ים המלח 26

             יער אלינות 27

             יער בן שמן 28

שדה קק''ל -יער לביא 29
 )אחרי צומת גולני(

            

             תל אביב-יפו 30

             ירושלים 31

             הכנסת -ירושלים 32

             יער שורש-ירושלים 33

             מוזאון יד ושם-ירושלים 34

מוזאון -ירושלים 35
 כותל-ישראל

            

             עיר דוד-ירושלים 36

             ישוב עתלית 37

             אניעם -כפר אומנים 38

             כרמיאל 39
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             לוד 40

             לטרון 41

             מבצר נמרוד )חרמון( 42

 -מוזאון לוחמי הגטאות 43
סיור בעכו)בית כנסת 
תוניסאי 'אור תורה'', 
הנדרטה על יד העירייה, 

 אנדרטה בן עמי(

            

פרק זכרון -מחנה עתלית 44
עץ השדה )מושב  -יעקב

 גבעת עדה(

            

             יםמערת הנתיפ 45

מרכז  מבקרים בית  46
הבת של גולן אולאה 

 אסנס+אחוזת דוברובין

            

נבי שועייב, ג'וליס קבר  47
 שיח אמין טריף

            

             נחשונית 48

             נצרת עילית )נוף הגליל( 49

             פלנטריום -נתניה 50

             עגמון החולה 51

             כלא-מוזאון-עכו עתיקה 52

             ערד 53

             פרק אוטופיה 54

             פרק בניאס 55

             פרק מגידו 56

פרק נאות קדומים  57
)שוכנת ל הכביש 

 מודיעין בין תל אביב(

            

פרק ציפורי, לחם  58
 הגלילית

            

             ומת יגורצ 59

             צוק מנהרה 60

צפת , הר מירון קיבוץ  61
 פרוד

            

             קיבוץ דגניה 62

הגליל  -קיבוץ דפנה 63
העליון מוזאון שוקולד 

 שולמן

            

             קיבוץ יגור 64

קיבוץ פרוד)סבה חביב(  65
מוזאון הרעות, קניון 

מונה , קיבוץ קרית ש
להבות רבה שמעון,חוות 

 דוברובין 

            

             קיבוץ שדה אליהו 66
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גן לאומי,  -קיסריה 67
 מוזאון ראלי

            

קיסריה  68
אמפיטאטר,מוזאון 

מושב מישמרת -ראלי
 )עמק חפר,תל מונד(

            

             קצרין 69

-פרק גורן-ראש הנקה 70
 אדמיתפרק 

            

שמורת -ראש הנקרה 71
 טבע

            

             ראשון לציון 72

             רחובות 73

             רמת גן-רמת אפעל 74

רמת הגולן: דרך פוריה  75
לחוף צמד)צומת צמך( 
מצד הגולן דרך חמת 
גדר עליה לרמת הגולן, 
''מצפה חרוף'',קצרין 

קצרין -דרך ''מפל עיט''
מרכז המבקרים ''כסם 
הגולן'',חזרה לעכו דרך 

 צומת מחניה

            

מוזאון ארץ  -תל אביב 76
 ישראל

            

             נחלת בנימין-תל אביב 77
 
 
 

שעות  .ע"פ דרישת הערייהכל המסלולים המצוינים דלעיל, הינם בגדר הערכה בלבד והמסלולים בפועל יקבעו 
 עירייהלהיערך בהתאם ולהעמיד בפני ה קבלןה לע .עמד ההזמנה ובהתאם לצרכי העירייהר יקבעו במאיסוף/פיזו

 רייה.יאת כלי הרכב לפי הזמנים שיקבעו ע"י נציג מטעם הע
 
 

 

לעירייה חשבון מפורט בגין השירותים שניתנו על ידו  הקבלןבכל חודש, יעביר  10-ל 1-אחת לחודש, בין ה 49
 בחודש החולף לעירייה.

 

 

ימים מיום הגשת  7הבדיקה וחתימת נציג העירייה על פרוט ביצוע העבודה החודשי כאמור, תעשה תוך  50
 הפרוט לעירייה.

 

ככל שהשרותים לא ניתנו במלואם או לא בוצעו כנדרש בחוזה זה, רשאי נציג העירייה להפחית מהחשבון  51
 לא בוצעו כנדרש בחוזה זה. בפועל ו/או בוצעו חלקית ו/אואת הסכומים בגין הסעות שלא בוצעו 

  

 עם קבלת אישור נציג העירייה, יגיש הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר כאמור בחשבון. 52
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לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת התשלום. החשבון המאושר  53
 יום ממועד הגשת חשבונית מס לתשלום.  45 ישולם לקבלן תוך

 

 הנוסעיםלא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו/או בגין שינויים במספר  קבלןה 54
שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן השירותים ולא נשתנה טווח המרחק ו/או 

 הזמן של המסלול המוזמן מהעירייה.

  
שבוטלו על ידי העירייה, בין אם היסעים כלשהו בגין שירותי  לא יהא זכאי לתשלום ו/או לפיצוי הקבלן 55

 72כתב על ביטול כאמור נמסרה לקבלן לפחות אם בוטלו זמנית, ובלבד שהודעה ב בוטלו באופן קבוע ובין
בוטלו  כששירותי ההיסעיםשעות מראש  16ולפחות  ,בוטלו באופן קבוע כששירותי ההיסעים ,שעות מראש

 זמנית.
כאמור, במועדים קצרים יותר  ודעה בכתב על ביטול שירותי ההיסעיםתינתן לקבלן ה במקרים בהם  

מהסכומים אשר היו מגיעים  50%של  מהמועדים המפורטים דלעיל , יהא הקבלן זכאי לתשלום בשיעור
 לקבלן לו ניתנו אותם שירותים בפועל.   

 

          ות ההסעות. הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין שינויים בימי ו/או בשע 56

 

 ביטול ההסכם, הפרתו ותרופות .ח
 

על אף ובנוסף לכל האמור בהסכם זה, רשאית העירייה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להביא  57.1 57
הודעה בכתב משלוח על ידי  יום לפחות, 60בהתראה מראש של  סכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמרה

 .אמור, יסתיים ההסכם בתאריך הנקוב בהודעהכיתנה הודעה מאת הנציג העירייה. נ לקבלןעל כך 

התקופה בה בוצעו שכרו בעד  לקבלןתשלם העירייה  ,1ן הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף קט 57.2
 . כתמורה סופית ומוחלטת ועד הפסקתם,משירותים עד ה

  לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תגמול נוסף על האמור בסעיף זה. הקבלן
 

 זכאית לבטל מיידית הסכם זה בגין הפרתו היסודית. תהא העירייה  51.1 51

באמצעות  הקבלןאת הזכות לפעול נגד העירייה לעצמה שומרת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  51.2
 .סעד משפטי לפי כל דיןכל קבלת 

 

כיסוי  יומו של קמסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ו/או  ם שלחידוששמירתם בתוקף ו/או כי בזאת מוסכם  59
, 40, 35, 34, 32, 30, 24-30, 20-22, 7-11 ,5-6 הוראה מהוראות סעיפים כלמתאים ו/או בר תוקף וכן  יביטוח
על סעיפי המשנה שלהם נקבעים כולם כתנאים עיקריים להסכם זה ומהווים  14 -ו 10 ,66-79, 45-46 ,44,42

 .ית של  ההסכםתהווה הפרה יסודמהם  כל אחד והפרת התחייבות יסודית

 

הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו, שאינן  הקבלןבנוסף לאמור לעיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם  60
לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מאת נציג העירייה תוך זמן  הקבלןהתחייבויות יסודיות, ו

 קבע בהתראה.  שי, כפי סביר
 

דלעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה על פי  כולל 60עד  57 מבלי לגרוע באמור בסעיפים 61
זכאית חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן תהא העירייה 

 לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם :
 

 )לפני מע"מ( פיצוי מוסכם נושא ההפרה
 ₪  150 האיסוף הראשונה דקות בהתייצבות לתחנת  30איחור של עד 

 ₪  300 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה  45דקות ועד  30איחור של מעל 
 ₪ 500 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף  45איחור של מעל 

 
 ₪ 250 רכב הסעה מלוכלך

 ₪  500 מזגן לא תקין 
 ₪  250 התנהגות לא נאותה של הנהג

 לכל יום עבודה₪  300 שנים 5 -מרכב הסעה חלופי בגיל של יותר 
 עבודה לכל יום₪  100 אי מסירת רשימת רכבים המופעלים ע"י הקבלן
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 לכל יום ולכל רכב₪  300  העירייהרכב שאינו מתאים לדרישות 
 לכל נקודת איסוף₪  350 איסוף או פיזור שלא בנקודה המאושרת ע"י הערייה

 למקרה₪  100  סירוב לביצוע ביקורת ברכב על ידי העירייה
 לכל יום ולכל רכב₪  150 סטיה ממסלול הקו כפי שהוגדר במפרט ההסעות 

לכל  ליום לכל רכב₪  300 הסעת נוסעים זרים ברכב 
 נוסע זר.

רכב ללא חגורות בטיחות תקינות ו/או מושבי בטיחות ו/או מושבים 
 מתאימים ותקינים 

 ליום לכל רכב₪  300

ו/או חוסר בפנסי איתות ו/או בציוד נדרש על פי מחסור בציוד בטיחות ברכב 
 הוראות משרד התחבורה

 ליום ₪ 150

 ליום₪  300 אי הפעלת מזגן כשנדרש
 למקרה  ₪  300 אי דיווח על תקלה/אירוע חריג במהלך הנסיעה או בסמוך לה
 למקרה₪  150 אי מינוי נציג לקבלן ו/או אי דיווח על החלפת קצין בטיחות 

 למקרה₪  200 שתלמות ו/או תדריך לנהגים כמתחייב בחוזה ו/או בחוק אי ביצוע ה
  

או לגבותם בכל  העירייה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן 62
 דרך חוקית אחרת , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .

 

 בלן לא ישחררו את הקבלן בהתחייבויותיו. ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לק 63
 

לעירייה  הקבלןלפי הסכם זה כל סכום שמגיע מ קבלןהעירייה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים ל 64
 נשמעה עמדתו בטרם ביצוע הקיזוז.ובלבד ש

 
 עיף, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ייחשב הדבר כאילו בוטל הסכם זה לפי סהקבלןפטר נ 65

51.1. 
 
 אחריות, שיפוי בנזיקין וביטוח .ט

 
 אחריות ושיפוי בנזיקין

 
בלבד יהיה אחראי כלפי העירייה ו/או כלפי העובדים המועסקים על ידה ו/או כלפי צד ג' כלשהו ו/או הקבלן  66

נזק כלפי הנוסעים ו/או לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או אובדן ו/או 
אחר מכל סוג הנובע ו/או קשור לשירותים ו/או מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או הבאים מטעמו, והוא 

  מתחייב לפצותם בכל נזק שייגרם להם מיד עם דרישתם הראשונה. 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש שיגרם לעובדיו ו/או לקבלנים המועסקים  67
יהם ו/או לכל אדם הפועל מטעמו בכל הנובע ו/או קשור לשירותים נשוא הסכם זה והוא פוטר על ידו ועובד

 את העירייה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל נזק כאמור. 

הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא  61
שר עם השירותים ו/או ציוד מטעמם הנוסעים, והוא פוטר את העירייה ו/או בשימושו ו/או באחריותו בק

 עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור. 

הקבלן פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל הנמצא בשירותם וכל הפועל מטעמם מכל אחריות לכל  69
ב לשפות את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות אובדן ו/או נזק כאמור ומתחיי

שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בקשר עם מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח 
 האמור לעיל ו/או על פי כל דין, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת על פי דרישתם הראשונה בכתב. 

ית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים העירייה רשא 70
אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור 

 לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל. 
 

 ביטוח
 

 
ומבלי לגרוע ולהבטחת אחריותו כאמור,  ועל פי כל דיןעל פי הסכם זה  הקבלןמבלי לגרוע מאחריותו  .71

במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד  ולערוך ולקיים על חשבונ הקבלן, מתחייב ווחובותי ומהתחייבות
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ו הבלעדי, לפי שיקול דעת ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור וקיימת אחריות שבדין כלפי
 ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים להלן :

 

ו/או על ידי מי  וציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידלטובין ו/או לרכוש ו/או  - ביטוח רכוש  (1
 במלא ערך כינונם. שירותיםלצורך הו/או שבאחריותו ו/או המשמש  ומטעמ

 

למקרה ולתקופת ₪  2,000,000ות שלא יפחת מסך של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחרי (2
 ביטוח שנתית .

 

למקרה ולתקופת , לתובע ₪  20,000,000ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  (3
 ביטוח שנתית.

 

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין  הקבלן -ביטוח כלי רכב (4
ים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות לביצוע השירות

ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק 
 -לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

600,000 .₪   

 

 בפוליסות יכללו התנאים הבאים  .72

 . העירייהו/או  הקבלן –שם "המבוטח" יהיה  (1

ו/או חברות בנות ו/או תאגידים עירוניים  ו/או עובדים  עכועיריית : פרק הביטוח " לעניין העירייה"
 .ומנהלים של הנ"ל

 , למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.העירייהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  (2

 סעיף אחריות צולבת.ביטוחי החבויות יכללו  (3

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  (4
 .₪ 50,000מקורית אחת לא יעלה על סך 

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר הודעה בכתב, במכתב רשום,  (5
 פחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש על ידי המבטחים.יום ל 60

התקפות  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח (6
 .במועד התחלת הביטוח

הקבלן ביטוחי  –כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק  הקבלןככל ועבודות 
 את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיליכסו 

במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא  ה"ביטוח ראשוני", המזכה אות הןפוליסות העירייה הלגבי  (7
 עירייהזכות תביעה ממבטחי ה הקבלןלחברת הביטוח של מבלי שתהיה  הזכות השתתפות בביטוחי

הקבלן , ולמען הסר ספק 1911 –חוזה הביטוח תשמ"א לחוק  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 .על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ליוותרו  וחברת הביטוח

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות ככול וקיים. (1
 

 
 ימציא אישור בדבר עריכת הביטוחים ופוליסות כנדרש בהסכם זה.קבלן עם דרישת העירייה ה .73

  
ציוד מכל סוג ותאור הנמצא או לרכוש ו/או לאבדן, נזק או קלקול ה העירייאחראי כלפי  ולבד הקבלן .74

שירותים ו/או לכל אובדן לצורך הו/או שבאחריותו ו/או המשמש  וו/או על ידי מי מטעמ ושהובא על יד
רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל במלואו  הקבלןתוצאתי בקשר עם ההתקשרות. 

 ואת העירייה את, מומטע הבאים ובשםמו בש, פוטר הקבלןיובהר כי בכל מקרה ו/או בחלקו, אולם 
כאמור ו/או לכל אובדן  כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות העירייה מטעם הבאים

 תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.
 

ו הפועלים ו/א הקבלןלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  הקבלן .75
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מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של 
יהיה אחראי לנזקים בלתי  הקבלןמובהר, כי  תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.

פוטר את  בלןהקמבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 
 העירייה ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.

 
לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  מתחייב הקבלן .76

עירייה  לעשות כל ולדרישת ה לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
 פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.  

 
לנזקים באופן  יהיה קבלן אחראיאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה,  הקבלןהפר  .77

 עקב זאת. וטענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל ומלא ובלעדי מבלי שתהיה ל
 

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  ושאת בתשלומים המוטלים עליל הקבלן על .71
 .בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 
ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן  הקבלן .79

 .בפוליסות הביטוח
 

 
 

 ערבות ביצוע .80

 

בכל התחייבויותיו לפי ומכוח הסכם זה מצורפת להסכם זה ערבות ביצוע  להבטחת עמידת הקבלן 10.1 10
 ההתקשרות.תום תקופת יום מ 90עד יהא שתוקפה כולל מע"מ ₪( ) שמונת אלפים  ש"ח 1,000בסך 

 להסכם זה. 1ג'/נספח הערבות מצורפת כ

הוראות הסכם העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של  10.2
 זה על ידי הקבלן ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.

הסכם זה, או הוגדל היקף ההתקשרות, יאריך הקבלן את תוקפה של ערבות הביצוע  הוארכה תקופת 10.3
ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על הארכת תקופת ההסכם  7או יעדכן את גובהה, בהתאמה וזאת תוך 

 יין.או הגדלת היקף ההתקשרות, לפי הענ
שאית תהא העירייה  לחלט את רא נמסרה התוספת לערבות ו/או הערבות החדשה על ידי הקבלן ל

בלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט הערבות ומבלי מזאת וערבות הביצוע הקודמת אשר בידיה, 
 .לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לעירייה  מכח כל דין או הסכם

 
 
מהקבלן על פי החוזה ו/או על  השיפוי שיגיעו ללגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל  תזכאי עירייהה .81

 פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע.
 

 
 שונות .81

 
, 3114/750 יםתקציבי פיםבסעיירייה ההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בתקציבה הרגיל של הע  12.1 12

3231/750 ,3239/750 ,3236/750 ,3237/750 . 

    ההתקשרות בהסכם זה נערכת לאחר שנתקיימו לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל ההחלטות  12.2
  והאישורים הנדרשים לכך על פי דין.   

 

  כויתור על כל הפרה  ברדויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב ה 13
   מכן, בין אם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא  שלאחר         
 יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.        
 

  על אף חילוקי דעות השירותים צוע לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך בי הקבלן 14
 ן, לרבות בגין עיכוב התמורה לה הוא זכאי.או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע       

 
  המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדיתהצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט  15
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 ות הייעוץ.הסכם זה ו/או מביצוע עבודוהייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מ       
 

   אישור  בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח      16.1 16
 טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה.                      

    ימי  3כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום  כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו 16.2
  עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו נתקבל       
 , או במועד קבלת אישור טלפוני לקבלת על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען                     

 הפקס על ידי הנמען, לפי העניין.                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 

__________________   ________________ 
 הקבלןעיריית עכו                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 
 

סכם זה נחתם מטעם ______________)להלן: מאשר כי הו"ד/רו"ח ____________, עאני הח"מ _________
"( על ידי ה"ה ____________________________________________________ )שם מלא ות.ז(, הקבלן"

ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או  הקבלןאשר הינו/הינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם 
  .האישורים הנדרשים על פי דין

 
 
 

________________               ______________ 
 חתימה                                          תאריך
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 הסכם זה מאושר לחתימת העירייה.

הוכרז בו כזוכה. ההתקשרות  הקבלןכדין ו פומבילהתקשרות זו קדם  
 הדין וההסכם מבטיח את זכויות העירייה כנדרש.עומדת בדרישות 

 
 

________________               ______________ 
 תאריך                                                                        ת יועמ"שחתימ  
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 תאריך: _________          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתדון: הנ

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "הקבלן"_____________ )להלן:  /ע.רח.פ.ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
 הקבלןעמידת ש"ח( וזאת בקשר עם  ___________₪ )___________לסילוק כל סכום עד לסך של

 מחלקת הרווחה. –ביצוי שירותי היסעים עבור עיריית עכו במחויבויותיו ל
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
 לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2020 ינוארההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

ם לבסס או לנמק את דרישתכם יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכ 14תוך 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,  הקבלןבתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. מסיעומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.____קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. ________ דרישה שתגיע אלינו אחרי

   
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. ____יום  לאחר

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            

 
 
 
 
 
 


