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מסמך א'  -תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ )להלן" :החכ"ל" ו/או "החברה"( ,על פי הסמכה שקיבלה
מעירית ראש העין ,מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין
ל"פארק אפק" ובחזרה ,הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז להלן.

 .1נושא המכרז ועיקר ההתקשרות
 .1.1מכרז זה נועד לבחירתו של קבלן אשר יספק שירותי הסעה )שאטל( יומיים ,ללא
תמורה ,לנוסעים ברכבת ישראל ,מתחנת הרכבת ראש העין )הנמצאת בתחומי
המועצה האזורית דרום השרון( )להלן" :תחנת ראש העין"( לאזור התעשייה
הצפוני של ראש העין )להלן" :פארק אפק"( ובחזרה )להלן" :מתן השירותים"(.
פירוט מתן השירותים מתואר בהרחבה בנוסח ההסכם המצורף כמסמך ג'
למסמכי המכרז ובנספח השירותים הנדרשים המצורף כמסמך ד'.
 .1.2ההתקשרות נשוא המכרז הינה לתקופה של  12חודשים )החל ממועד החתימה על
ההסכם עם הזוכה( .בהתאם לשיקול דעת המזמין וצרכיו ,תוארך תקופת המכרז,
למשך תקופה של עד  24חודשים נוספים 12 ,חודשים נוספים ,בכל פעם.
 .1.3יודגש ,כי החכ"ל תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ,ומכל סיבה שהיא ,בהתראה של  7ימים מראש ,ולזוכה
לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החכ"ל ו/או עירית ראש העין
ו/או מי מטעמם בקשר לכך ,והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא עקב הפסקת
ההתקשרות.
 .1.4כמו כן ,החכ"ל אינה מתחייבת לכמות הסעות מינימלית ו/או לביצוען בשעות
מסוימות ,והיא תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להורות לזוכה
להוסיף  /להפחית  /לשנות את שעות מתן השירותים ו/או את מסלול הנסיעה
ו/או את תחנות העצירה לרבות ומבלי למעט במקרים של שביתה ,עיצומים או כל
תקלה אחרת הגורמת להפסקה  /שיבוש של תנועות הרכבות.

 .1.5ידוע למציע ,כי אינו מקבל בלעדיות במתן השירותים ,וכי החכ"ל ,תהא רשאית,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לבצע בעצמה ו/או לתת שירותים כדוגמת
השירותים נשוא המכרז דנן לצדדים שלישיים ,ולזוכה לא תהא כל טענה בקשר
לכך.

 .1.6הזוכה מתחייב להחזיק במהלך כל תקופת ההסכם ,על אחריותו ועל חשבונו
ביטוחים כמפורט במסמך א'.6-

 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
זכאי להגיש הצעה למכרז זה מציע שרכש את מסמכי המכרז ועונה במועד הגשת ההצעות
למכרז על כל תנאי הסף הבאים במצטבר:
 .2.1המציע הוא אישיות משפטית אחת ,יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל
העוסק במתן שירותי הסעות  .לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם
משותף" או "חברה בייסוד".
לצורך עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף תצלום ת.ז .ובמקרה של תאגיד או
שותפות תצורף תעודת רישום החברה ברשם החברות ,וכן תדפיס עדכני של רשם
החברות .במקרה של חברה ציבורית ,יצרף המציע גם תדפיס עדכני של הבורסה
לניירות ערך ו/או הרשות ניירות ערך לגבי האחזקות בחברה.
 .2.2המציע הינו עוסק מורשה.
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,המשתתף יצרף להצעתו אישור מרואה חשבון מוסמך
או מפקיד השומה ,כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק )ומספרו אצל רשויות
המס( ,או שהוא פטור מלנהלם ו/או כל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס( התשל"ו  ,1976 -וכן
אישור מאת פקיד שומה על ניכוי מס במקור.
 .2.3למציע רישיון עסק ורישיון להסעת נוסעים בשכר ממשרד התחבורה תקפים
ועדכניים .להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע העתק נאמן למקור של רישיונות
אלה.
 .2.4בבעלות המציע  /בניהולו לפחות  10כלי רכב )בעלי  9מקומות ישיבה ,לכל הפחות(
כאשר לפחות אחד מהם מסוג מיניבוס ,בעל  19מקומות ישיבה.

 .2.5למציע יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה למתן השירותים נשוא מכרז זה.
לצורך עמידה בתנאי סף זה ,על המציע להמציא אישור חתום במקור של רו"ח לפיו
היקף ההכנסות השנתיות של המציע )למעט הכנסות ממכירות מקרקעין ומע"מ(
בכל אחת מהשנים  2010 ,2009ו  2011 -היה לפחות ) ₪ 10,000,000עשרה מיליון
שקלים חדשים( ,וכי למציע הון עצמי חיובי ליום  31.12.11במידה והינו תאגיד
עסקי.

 .2.6המציע עסק ברציפות ,במשך  4שנים האחרונות שקדמו ליום פרסום מכרז זה ,במתן
שירותי הסעות מסוג השירותים נשוא מכרז זה ,כאשר לפחות שתי התקשרויות
היו עם רשויות מקומיות או במוסדות בסדר גודל דומה ,וכן למציע יש את כלי
הרכב והציוד הדרושים לצורך מתן השירותים בהתאם לתנאי המכרז בכלל
ולמפרט השירותים )מסמך ד' בפרט( והוא מעסיק כח אדם מיומן ומנוסה ובעל
רישיונות כדין וניסיון במתן שירותי הסעות של שנתיים לפחות ,לצורך מתן
השירותים.
לצורך עמידה בתנאי סף זה ,על המציע לצרף תצהיר בנוסח המצורף למכרז )מסמך
א' ,(5-וכן לצרף לפחות  2המלצות מרשויות מקומיות ,או מוסדות אחרים בעלי
סדר גודל דומה ,על ביצוע עבודות המתוארות בהסכם בארבע השנים האחרונות.
 .2.7המציע לא הורשע בעבירה פלילית ,במהלך  10השנים שקדמו לפרסום המכרז .היה
המציע תאגיד ,יתייחס התנאי הנ"ל לבעלי השליטה במציע ,המנכ"ל ונושאי
המשרה ,וכן לא מתקיים ניגוד עניינים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החכ"ל,
בין המציע ו/או מי מטעמו לבין פעילות החכ"ל ו/או עיריית ראש העין.
"עבירה פלילית"  -כל עבירה ,כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות
לאיכות הסביבה ולמעט :עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה פלילית מסוג ברירת
קנס ,עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור,
רישיון או הסכמה(.
לשם הוכחת הדרישות האמורות לעיל ,על המציע לצרף תצהיר העדר הרשעות
והעדר ניגוד עניינים ,בנוסח המצורף כמסמך א' 4-למסמכי המכרז ,ביחס למציע,
בעלי השליטה ומנהלי המציע.
 .2.8מציע שמתקיימים בו תנאי סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -
 1976בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
יובהר ,כי על פי החלטת ממשלה מספר  ,2003מיום  ,15.07.2010חל איסור על
המציע להעסקת עובדים זרים ,למעט מומחי חוץ ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין
אם על ידי המציע ,ובין אם באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר
עמו התקשר היזם .הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הוראות המכרז .לשם
הוכחת תנאי סף זה ,המציע יצרף להצעתו תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר קיום

הוראות סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,1976 -בנוסח המצורף
כמסמך א' 3-למסמכי המכרז.
 .2.9מציע שלא הוצא נגדו צו פירוק ו/או צו פרוק זמני ו/או צו כינוס נכסים זמני ו/או כי
לא הוכרז כפושט רגל וכי אינו צפוי לקבל צווים כאמור.
לשם הוכחת תנאי סף זה ,המציע יצרף להצעתו תצהיר מאומת על ידי עו"ד ,בנוסח
המצורף כמסמך א' 7-למסמכי המכרז ,בדבר העובדה כי לא הוצא נגדו צו פירוק
ו/או צו פרוק זמני ו/או צו כינוס נכסים זמני ו/או כי לא הוכרז כפושט רגל וכי אינו
צפוי לקבל צווים כאמור.

 .2.10מובהר כי כל תנאי הסף צריכים להתקיים במציע עצמו ,וכי כל המסמכים
הנדרשים במכרז כולל הערבות הבנקאית )ומסמכים נוספים אם יצורפו( ,יהיו על
שם המציע במכרז בלבד.

 .3חוברת המכרז
 .3.1פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז )להלן" :חוברת המכרז"( אותה ניתן לרכוש
תמורת  1,000ש"ח )כולל מע"מ( )אשר לא יוחזרו( ,במשרדי החברה ברחוב
העבודה  11אזור תעשייה ישן ראש העין) ,בית יד יצחק ,קומה שלישית(
טל' ,03-9383278 :דוא"ל  ,dikla@rosh-haayin.comבימים א'  -ה' בין השעות:
 8:30-14:00החל מיום  4.9.2012ועד ליום 10.10.2012בשעה .12:00
מסמכי המכרז יימסרו על גבי זיכרון נייד ).(disk on key
ניתן לעיין בחוברת המכרז ,ללא תשלום ,לפני רכישתה ,במשרדי החברה.
כל הוצאות בקשר עם הכנת ההצעה יחולו על המציע ,והמציע לא יהא זכאי בכל
מקרה להחזר הוצאות אלה.
יצוין כי משרדי החכ"ל יהיו סגורים בחול המועד סוכות בין התאריכים 30.9.2012-
.9.10.2012
 .3.2כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של החברה ,הם ניתנים למציע לשם
הכנת הצעתו והגשתה בלבד ,ועליו להחזירם לחברה עד למועד הנזכר במסמך זה,
בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש .המציע אינו רשאי להעתיקם או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

" .3.3חוברת המכרז" כוללת את החלקים הבאים:
 .3.3.1תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים  -מסמך א'.
 .3.3.2ערבות ההצעה  -מסמך א'.1-
 .3.3.3ערבות ההסכם  -מסמך א'.2-
 .3.3.4תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו  - 1976 -מסמך א'.3-
 .3.3.5תצהיר המציע לעניין העדר רישום פלילי  -מסמך א'.4-
 .3.3.6תצהיר פירוט ניסיונו של המציע  -מסמך א'.5-
 .3.3.7אישור ביטוח  -מסמך א'.6-
 .3.3.8תצהיר בדבר היעדר צו פירוק  -מסמך א'.7-
 .3.3.9דף מידע עם פרטי המציע  -מסמך א'.8-
 .3.3.10טופס ההצעה ,על כל נספחיו  -מסמך ב'.
 .3.3.11החוזה  -מסמך ג'.
 .3.3.12מפרט השירותים הנדרשים  -מסמך ד'.
 .3.3.13קריטריונים לציון איכות ההצעה  -מסמך ה'.

כל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך ולכל עניין.

 .4מתן הבהרות למסמכי המכרז ומפגש מציעים
 .4.1מפגש מציעים יתקיים ביום  12.9.2012בשעה  ,12:00במשרדי החכ"ל ברחוב
העבודה  ,11בראש העין .מובהר במפורש ,כי על כל מציע במכרז חלה חובת
השתתפות במפגש .פרוטוקול המפגש יישלח לכל רוכשי חוברת המכרז ועל המציע
לצרף את פרוטוקול המפגש להצעתו ,כשהוא חתום על ידו ,והוא יהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי ההצעה.
 .4.2במידה שהמציע ימצא סתירות ,שגיאות ,אי התאמות לחוקים ותקנות ,או שיהיה לו
איזה ספק בקשר לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט ,או שהוא יהיה מעוניין
בקבלת הבהרות בנוגע למכרז ,ניתן לפנות לחברה בכתב בדוא"ל dikla@rosh-
 haayin.comעד לא יאוחר מיום  27.9.2012בשעה  .12:00הפניות ייענו בכתב
ויופצו לכל רוכשי חוברת המכרז והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי
ההצעה.

 .4.3החברה רשאית בכל עת ,ולא יאוחר מיום  9.10.2012בשעה  12:00להכניס
שינויים ותיקונים ,מכל סוג שהוא ,במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות
רוכשי המכרז .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז
והחוזה ויצורפו ,כשהם חתומים ע"י המציע ,למסמכי המכרז.
 .4.4השינויים והתיקונים יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז ,באמצעות
הדוא"ל ,לפי כתובות הדואר האלקטרוני שנמסרו בעת הרכישה ע"י רוכשי מסמכי
המכרז .על המציע לוודא ,כי כתובות הדואר האלקטרוני המדויקים נמצאים
בידיעת מנכ"ל החכ"ל.

 .5ההצעה
 .5.1על המציע להגיש הצעתו על גבי טופס "הצעת המציע" הרצ"ב כמסמך ב' .ההצעה
תוצע בספרות ובמילים.
במקרה של אי התאמה/סתירה בין ההצעה בספרות לבין ההצעה במילים ,תינתן
עדיפות לגבוה מביניהם ,והחברה תהא רשאית לתקן את הכתוב בהתאם .המציע
מוותר על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה.
 .5.2בהצעת המחיר יפרט המציע את הסכום שהוא דורש לצורך מתן השירותים על ידו
כאמור במכרז זה תוך התייחסות לכלי רכב מסוג מיניבוס ,בעל  19מקומות
ישיבה ,ולמסלול הנסיעה מהרכבת לפארק אפק ובחזרה  /מפארק אפק לרכבת
ובחזרה( ,כמפורט בטופס ההצעה .ככל שהחכ"ל תורה לזוכה לשנות את סוג כלי
הרכב ,תשלום לזוכה תמורה יחסית כמפורט במסמך ב' .מובהר כי סכום התמורה
המוצע כולל את כל העבודות והוצאות הנלוות למתן השירותים כאמור במכרז זה
)לרבות ומבלי למעט שכר עובדיו וקבלנים מטעמו ,כלי הרכב והציוד הנדרשים
לצורך מתן השירותים ,דלק ,רישיונות ,שילוט על גבי כלי הרכב ,מערכת איתור
רכבים וכיוצב'(.
הסכום שיצוין בהצעה לא כולל מע"מ .לסכום האמור ,יתווסף מע"מ כדין.
 .5.3התמורה לא תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותשולם בתנאי תשלום של חודש
שוטף  90 +יום .ככל שתוארך תקופת ההתקשרות מעבר ל  12החודשים
הראשונים ,תהיה התמורה שתשולם בתקופת ההארכה צמודה למדד כאשר מדד
הבסיס הוא המדד הידוע במועד תחילת כל תקופת הארכה.

 .6המועד ,המקום והאופן להגשת ההצעה
 .6.1את ההצעה למכרז יש להגיש לא יאוחר מיום  11.10.2012עד שעה ,12:00
ולהכניסה לתיבת ההצעות במשרדי החברה ,ברחוב העבודה  ,11בראש העין )בית
יד יצחק ,קומה שלישית( .משלוח הצעה בדואר ,או בכל דרך אחרת אינו עונה על
דרישות המכרז והינו באחריות בלעדית של המציע.
 .6.2על המציע להגיש את הצעתו בשני עותקים של כל המסמכים המופיעים על גבי
הזיכרון הנייד שנמסר לו ,שיודפסו על ידו ,וכן להגיש את ההצעה על גבי הזיכרון
הנייד עצמו .הזיכרון הנייד והעותקים המודפסים יוגשו במעטפה המיועדת לכך,
ועליה מדבקה )שסופקה ע"י החכ"ל( עליה נכתב" :הצעה למכרז מס'  ."22/12פרט
לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן היכר נוסף.
 .6.3המציע יחתום על שני העותקים המודפסים וכן על כל המסמכים שיצרף להצעתו
בראשי תיבות של חתימתו בראש כל דף ,וכן חתימה מלאה במקום המיועד לכך
בכל מסמכי המכרז.
 .6.4חתימת מציע שהוא תאגיד משפטי )חברה ,שותפות וכיוצב'( תהיה חותמת התאגיד
בצירוף חתימתם של המורשים לחתום מטעם התאגיד ובשמו .חתימת מורשי
החתימה חייבת להיעשות בפני עו"ד  /רו"ח ובצרוף אישורם בדבר סמכויות
החתימה בתאגיד.
בנוסף על המציע לצרף לעותק שידפיס )לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות
שנשלחו למשתתפים במכרז( כאשר הוא חתום על ידי המציע ,את הערבות
הבנקאית ,ויתר האישורים והמסמכים כנדרש בתנאי המכרז .על המציע לוודא
שעותק המקור וכל הנתונים המופיעים על גבי הזיכרון הנייד של ההצעה שהוגשה
על ידו יהיו זהים .בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור )המודפס( לבין הזיכרון
הנייד יקבע האמור בעותק המקור )המודפס( ,והנתונים המופיעים בו הם שייקבעו
לצורך בדיקת ההצעה וקביעת הזוכה.

 .7תוקף ההצעה ותקופת המכרז
כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף עד ליום  .1.1.2013לפי דרישת החברה ,יאריך
המציע את תוקף ההצעה לתקופה נוספת ,כפי הנדרש ע"י החברה ,לשם בחירת הזוכים
במכרז .הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה וערבות ההצעה שיוארכו כאמור.

 .8אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעה
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 .8.1כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים בתחתית כל דף ובעמודים המיועדים לכך
בחתימה מחייבת של המציע )חתימות +חותמת התאגיד(.
 .8.2מסמך הבהרות ,לרבות תיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות שיוספו למסמכי המכרז
עד למועד הגשת ההצעה ,אם יוספו ,חתומים בחתימה מחייבת על ידי המציע.
 .8.3תצלום ת.ז .ובמקרה של תאגיד או שותפות  -תעודת רישום החברה ברשם החברות,
וכן תדפיס עדכני של רשם החברות .במקרה של חברה ציבורית ,יצרף המציע
תעודת רישום החברה ברשם החברות ,וכן תדפיס עדכני של הבורסה לניירות ערך
ו/או הרשות ניירות ערך לגבי האחזקות בחברה.
 .8.4אישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה ,כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים
כחוק )ומספרו אצל רשויות המס( או שהוא פטור מלנהלם ו/או כל אישור אחר
הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת
מס( התשל"ו  1976 -וכן אישור מאת פקיד שומה על ניכוי מס במקור.
 .8.5רישיון עסק ורישיון ממשרד התחבורה להסעת נוסעים בשכר ,תקפים ועדכניים ,כולל
אישור על העסקת קצין בטיחות.
 .8.6אישור בר תוקף ומעודכן של עורך דין או רו"ח החברה ,בדבר זיהוי חתימתו של
המציע על גבי המסמכים המצורפים להצעתו של המציע .היה המציע תאגיד ,גם
בדבר פרטי מורשי החתימה של המציע ,וכן אישור כי החלטת המציע להגיש
הצעתו למכרז נתקבלה כדין ובהתאם למסמכי התאגדות שלו ,בצירוף תעודת
התאגדות של המציע.
 .8.7אישור רו"ח בנוגע ליכולת כלכלית ואיתנות פיננסית של המציע ואישור בדבר הון
עצמי חיובי ,כאמור בסעיף  2לעיל.
 .8.8תצהיר פירוט הניסיון )מסמך א' (5-ולפחות  2המלצות מגופים להם נתן המציע
שירותי הסעות בארבע שנים האחרונות.

 .8.9תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר קיום הוראות סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו  1976 -כאמור בסעיף  2לעיל )מסמך א'.(3-
 .8.10הצהרה של המציע  /מנהלי המציע ,בדבר העדר רישום פלילי שלהם והעדר ניגוד
עניינים ,בנוסח מסמך א' 4-למסמכי המכרז כאמור בסעיף  2לעיל.
 .8.11תצהיר מטעם המציע ,כי לא הוצא נגדו צו פירוק ו/או צו פרוק זמני ו/או צו כינוס
נכסים זמני ו/או כי לא הוכרז כפושט רגל וכי אינו צפוי לקבל צווים כאמור ,בנוסח
מסמך א' 7-למסמכי המכרז ,כאמור בסעיף  2לעיל.
 .8.12ערבות בנקאית )ערבות הצעה( בנוסח מסמך א' 1-למסמכי המכרז.
 .8.13דף מידע עם פרטי המציע בנוסח מסמך א'.8-
 .8.14צילום הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

 .9ערבות ההצעה וההסכם
 .9.1המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי
שהוצאה לבקשתו בסכום של  25,000ש"ח בנוסח המופיע במסמך א' 1-למכרז
)להלן" :ערבות ההצעה"( .אי המצאתה של ערבות ההצעה תגרור פסילה של
ההצעה .כל סטייה מנוסח הערבות הבנקאית עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 .9.2ערבות ההצעה תהא צמודה למדד המחירים לצרכן של חודש אוגוסט  2012שפורסם

ביום ) 15.9.2012להלן" :המדד היסודי"( והיא תעמוד בתוקף עד ליום .1.1.2013
 .9.3ערבות ההצעה תשמש להבטחת קיום תנאי המכרז על ידי המציע ,לרבות התקשרותו
בחוזה עם החברה ,הכל בהתאם לתנאי המכרז ומסמכיו.
החברה תהא רשאית לחלט את ערבות ההצעה במידה ומציע לא עמד באיזה
מהתחייבויותיו האמורות ,ללא כל התראה ,ובין היתר ,אם המציע יימנע מלחתום
על החוזה )מסמך ג'( ,בתוך שבעה ימים מהיום שקיבל על כך דרישה בכתב
מהחברה.
 .9.4יובהר ,כי בחילוט ערבות ההצעה  -כולה או חלקה  -על ידי החברה אין כדי לגרוע
מכל זכות אחרת המוקנית לחברה ,במקרה של הפרת איזה מהתחייבויות המציע
על פי תנאי המכרז ו/או על פי כל דין.

 .9.5לפי דרישת החברה ,מתחייב המציע לדאוג להארכת תוקף ערבות ההצעה לתקופה
נוספת כפי הנדרש ע"י החברה ,לשם בחירת הזוכה במכרז .הוראות סעיף זה יחולו
גם על ערבות שתוארך כאמור.
 .9.6מציע במכרז שהצעתו נתקבלה יידרש עובר לחתימה על החוזה וכתנאי לכניסתו
לתוקף להמיר את ערבות המכרז לערבות הסכם בנוסח מסמך א' 2-למכרז,
בשיעור  50,000ש"ח )להלן" :ערבות ההסכם"( .אי הפקדה של ערבות ההסכם
במועד ,דינה כדין הימנעות מלחתום על החוזה.
ערבות ההסכם תשמש להבטחת ביצוע התחייבות הזוכה על פי מכרז זה וההסכם
ותעמוד בתוקפה עד לתום  90יום ממועד סיום ההסכם.
 .9.7למציעים שלא יזכו במכרז ,תוחזר ערבות ההצעה בהקדם .בכל מקרה לא תוחזר
הערבות לפני קביעת הזוכה במכרז ע"י ועדת המכרזים של החברה וחתימה על
החוזה עמו.

 .10בחינת ההצעות
 .10.1בשלב הראשון תיבדק עמידת ההצעות בדרישות הסף כפי שהוגדרו במכרז .הצעה
שלא תעמוד בדרישות הסף  -תפסל.
 .10.2בשלב השני תבחנה ההצעות שעמדו בדרישות הסף בהתאם למפתח שקלול
ההצעות המפורט להלן:
 .10.2.1שיעור התמורה הכוללת שהוצעה בנוגע לכלי רכב מסוג מיניבוס בעל 19
מקומות ישיבה )ההצעה שתנקוב בתמורה הנמוכה ביותר תיחשב כהצעה
הטובה ביותר( .80% -
 .10.2.2התרשמות מניסיון המציע ,אמינותו וכישוריו המקצועיים .10% -תינתן
עדיפות למציע שיש לו ניסיון במתן שירותי הסעות לרשות מקומית ,מתחנת
הרכבת לתוך העיר ובחזרה.
 .10.2.3איתנותו הכלכלית של המציע .10% -
 .10.3ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח
לכאורה קשר זה.
 .10.4החכ"ל תהא רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון
ו/או לדרוש מכל מציע פרטים ,מסמכים ,הבהרות וכל הוכחה שתראה לנכון ,בדבר

המציע ,כושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא מכרז זה ,חוסנו הכלכלי,
איתנותו הפיננסית ,מצבו המשפטי ,ניסיונו המקצועי המוכח ,לרבות היקפו וטיבו,
ועמידתו באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל ,תוכן ההצעה ,איכותה או
לכל צורך או מטרה הנוגעים למכרז ,למציע ו/או להצעתו ,ולהתחשב באיזה
מנתונים אלה לרבות אלה העולים מן הבדיקה .המציע יהיה חייב לתת לחכ"ל את
מלוא המידע ,להנחת דעתה ,לרבות מכתבי המלצה.
 .10.5החכ"ל תהא רשאית להתחשב בכושרו של המציע ,ובניסיון מוקדם שלו עם
אחרים .כן תהא החכ"ל רשאית לפסול הצעה של מציע אשר לחכ"ל ו/או לעיריית
ראש העין היה ניסיון לא טוב עמו.
 .10.6בכל מקרה ,אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה
שהיא.
 .10.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה
בלתי סבירה בשל המחיר המוצע בה ,או חוסר התייחסותה לתנאי המכרז באופן
שלדעת החברה מונע את הערכת ההצעה כנדרש.
 .10.8בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי
המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן" :ההסתייגויות"( רשאית
החכ"ל:
 .10.8.1לפסול את הצעת המציע למכרז;
 .10.8.2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;
 .10.8.3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד;
 .10.8.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי
לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 .11פטור החברה מאחריות
החברה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או
הגשת הצעתו למכרז ,ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו
עקב אי קבלת ההצעה ו/או צמצום ו/או ביטול המכרז.

 .12הזוכה ,התחייבויותיו והצהרותיו
 .12.1הזוכה במכרז יקבל על כך הודעה בכתב מהחברה )להלן" :הודעת הזכייה"(.
 .12.2הזוכה לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכייתו לאחר/ים.
 .12.3הזוכה מתחייב כי ,תוך  7ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור ,יחתום עם
החברה על החוזה בנוסח המצ"ב כמסמך ג' וימציא לה את כל האישורים
הנדרשים על פי החוזה בהתאם להוראותיו ,לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת
ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי המציע בנוסח המצורף לחוזה )מסמך
א' (6-וערבות ההסכם )מסמך א'.(2-
 .12.4ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה.

 .12.5המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד
מקצועי שלו.
מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו
מסכים לכך כי במקרה שתתבקש ,תהא החכ"ל רשאית להעביר את הצעתו הזוכה
במלואה לעיון מציעים שלא זכו .מובהר ,כי באמור לגרוע מסמכותה של ועדת
המכרזים של החכ"ל ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה ,וזאת לפי
שיקול דעתה המלא.
_________________________
בעז פרידמן  ,מנכ"ל
החברה הכלכלית
לראש העין בע"מ

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז מס' 22/12
בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה

מסמך א'1-
נוסח כתב ערבות להצעה
לכבוד
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
רחוב העבודה  11ראש העין
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על-פי בקשת _________________ח.פ/.ח.צ/.ת.ז)___________ .להלן" :המציע"( אנו
ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של __________ש"ח )__________
אלף שקלים חדשים( )להלן " -סכום הקרן"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים
מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן )להלן " -הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם
השתתפותו של המציע במכרז שלכם מס'  22/12בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת
בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה )להלן" :המכרז"( ולהבטחת מילוי שלם ומלא ,ע"י
המציע ,של כל תנאי המכרז בכלל והחוזה שייחתם ,ככל שייחתם ,בעקבותיו ביניכם לבין
המציע בפרט.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי
הצמדה ,מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם לבסס או
לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הכספים כאמור ,או
איזה מהם ,תחילה מאת המציע ,בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם
טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו  -ואנו מתחייבים בזאת למלא דרישתכם  -תשלום כל
הכספים כאמור בפעם אחת ,או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מאותם
הכספים בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה.
בכתב זה "מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד
ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב זה )להלן " -המדד החדש"( כי המדד החדש עלה
לעומת המדד בגין חודש אוגוסט  2012שפורסם ביום ) 15.9.2012להלן" :המדד היסודי"( יהוו
סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד
היסודי.
התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו זאת תישאר בתוקפה עד ליום ____________ ועד בכלל.
כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.
דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תנאי הערבות ולא
תיענה.
דרישה למימוש הערבות תופנה לסניף הבנק בכתובת_______________:
תאריך_____________:

בנק______________

חשוב :הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות ,ללא השמטות וללא שינויים.

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז מס' 22/12
בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה

מסמך א'2-
נוסח ערבות ההסכם
לכבוד
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
רחוב העבודה 11
ראש העין
א.ג.נ,.
על-פי בקשת _________________ח.פ/.ח.צ)___________ .להלן " -המציע"( אנו ערבים
בזאת כלפיכן לסילוק כל סכום עד לסך של __________ש"ח )___________ אלף
שקלים חדשים( )להלן " -סכום הקרן"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת
סכום הקרן למדד כמפורט להלן )להלן " -הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם חוזה שנחתם
בין החברה הכלכלית לראש העין בע"מ לבין המציע בעקבות מכרז שלה מס'  22/12בדבר
בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה )להלן:
"החוזה"( ולהבטחת מילוי שלם ומלא ,ע"י המציע של כל תנאי החוזה.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי
הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם לבסס או
לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הכספים כאמור ,או
איזה מהם ,תחילה מאת המציע ,בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם
טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך כל דרישותיכם
ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
בכתב זה "מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד
ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב זה )להלן " -המדד החדש"( כי המדד החדש עלה
לעומת המדד בגין חודש אוגוסט  2012שפורסם ביום ) 15.9.2012להלן " -המדד היסודי"(
יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק
במדד היסודי.
התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו זאת תישאר בתוקפה עד ליום _____________ ועד בכלל.
כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.
תאריך_____________:

בנק______________

חשוב :הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות ,ללא השמטות וללא שינויים

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז מס' 22/12
בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה
מסמך א'3-
תצהיר בדבר קיום הוראות סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-
לכבוד
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ

תאריך __________

א.ג.נ,.
הנדון :הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
 .1הנני מצהיר בזאת כי אנו ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו
אני מייצג ,המשתתף במכרז זה ,לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סעיף
2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  1976 -ו/או כי במועד ההתקשרות חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .2הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני
מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד.
 .3אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והאמור בהצהרה זו
הינו אמת.
שם נותן התצהיר _____________
מס' תעודת זהות _____________
חתימת נותן התצהיר __________

שם המשתתף __________
מספר ת.ז/.ח.פ_________ .
חתימת המשתתף ________

אישור עו"ד
 .1אני משמש כעורך הדין של ________ ת.ז/.ח.פ) _______ .להלן" :המשתתף"(.
 .2הנני מאשר בזאת כי _________ ת.ז ________ .הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות
העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו
בשם התאגיד __________ ח.פ._______ .
 .3הנני מאשר בזאת כי __________ נושא ת.ז ________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את
נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

_________________
חתימה  +חותמת עוה"ד

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז מס' 22/12
בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה
מסמך א'4-
תצהיר המציע לעניין העדר רישום פלילי והעדר ניגוד עניינים
)ימולא על ידי מנהל אצל המציע ,כאשר המציע הינו תאגיד(
אני הח"מ ______________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב,
כדלקמן:
.1

.2

.3

.4

הנני המציע */הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם
_________________________ ח.פ/.ח.צ ______________ /המציע במכרז
שלכם מס'  12/22בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק
אפק" ובחזרה )להלן" :המציע"( )* מחק את המיותר(.
במקרה של מציע שהוא יחיד :הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית במהלך
 10השנים שקדמו לפרסום המכרז ,וכי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בעבירה
פלילית" .עבירה פלילית|" לצורך תצהיר זה משמעה :כל עבירה ,כולל עבירות בתחום
איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט :עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה
פלילית מסוג ברירת קנס ,עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן
אי קבלת אישור ,רישיון או הסכמה(.
במקרה של מציע שהינו תאגיד :הנני מצהיר כי אני משמש כמנהל הכללי של המציע
וכי אני ,נושאי המשרה בתאגיד ובעל/י השליטה בתאגיד ,לא הורשענו בעבירה
פלילית במהלך  10השנים שקדמו לפרסום המכרז וכי לא תלוי ועומד נגד מי מאיתנו
כתב אישום בעבירה פלילית.
הריני להתחייב כי המציע ,נושאי המשרה בו ,עובדיו ,קבלני המשנה ו/או מי מטעמו
לא נמצאים ולא יימצאו במצב של ניגוד עניינים בינו לבין החכ"ל ו/או עירית ראש
העין בכל הנוגע למתן השירותים ,וזאת ,לאורך כל תקופת ההסכם ושנה לאחריה.
במקרה מקרה של היווצרות של ניגוד עניינים ,המציע מתחייב להודיע זאת לחכ"ל,
בכתב ובאופן מידי.

 .5הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת המצהיר
אישור
אני הח"מ ________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני בכתובת
__________ מר/גב' __________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ה עפ"י ת.ז.
__________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה
עליה בפניי.
_________________
תאריך

__________________
עו"ד

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז מס' 22/12
בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה
מסמך א'5-
תצהיר פירוט ניסיונו של המציע
אני הח"מ ______________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב,
כדלקמן:
 .1הנני המציע  */הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________
ח.פ/.ח.צ _____________המציע במכרז שלכם מס'  22/12בדבר מתן שירותי
הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה )להלן" :המציע"( )* מחק
את המיותר(.
.2

.3
.4
.5
.6
.7

המציע עסק ברציפות ,במשך  4שנים האחרונות שקדמו ליום פרסום מכרז זה ,במתן
שירותי הסעות מסוג השירותים נשוא מכרז זה ,כאשר לפחות שתי התקשרויות היו
עם רשויות מקומיות או במוסדות בסדר גודל דומה.
למציע יש את כלי הרכב והציוד הדרושים לצורך מתן השירותים בהתאם לדרישות
מסמכי המכרז בכלל ומפרט השירותים )מסמך ד'( בפרט.
המציע מעסיק כח אדם מיומן ומנוסה ובעל רישיונות כדין לצורך מתן השירותים.
מפורטים בטבלה להלן הפרטים בדבר ניסיון המציע.
הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה המצ"ב לגבי ניסיון המציע
נכונים ומדויקים.
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_________________
חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני ,עו"ד __________ ,במשרדי שברחוב
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה
___________ ,מר/גב' ________,
____________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
___________________
 ,עו"ד
פירוט ניסיון המציע
שם הלקוח לו ניתנו
שירותי הסעה

פרטי איש הקשר
בלקוח )טלפון ושם(

תיאור מתן שירותי
ההסעה )מסלולים
ושעות(

תקופת מתן
השירותים

פירוט הנהגים המועסקים אצל המציע
שם

ת.ז

מספר רישיון
ומועד הוצאת
הרישיון

סוג רישיון

מס' שנות
ניסיון במתן
שירותי הסעות
)יש צורך
בניסיון של
מינימום
שנתיים(

פירוט כלי הרכב שבבעלות  /ניהול המציע )יש לציין לפחות  10כלי רכב שבבעלות  /ניהול
המציע(
יש לציין האם
מספר מקומות
מס' הרכב
סוג כלי הרכב
מס' סידורי
בבעלות /
ישיבה
ניהול המציע
ואם בניהול-
מה אורך
תקופת הניהול
1
2
3
4
5

6

7
8

9
10

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז מס' 22/12
בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה
מסמך א'6-
נוסח אישור עריכת ביטוחי המציע
אישור עריכת ביטוח להחתמת מבטחי קבלן הסעות*
לכב'
חכ"ל ראש העין ו/או עיריית ראש העין וגופיהן
)להלן" :החברה""/המזמין""/הרשות""/המבוטח השני"(
א/.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים )להלן :האישור(
סימוכין :הסכם עם ) ......................................................להלן" :המסיע""/הקבלן""/המבוטח
)הראשי("(
למתן שירותי הסעה )להלן" :השרות/ים""/נשוא הביטוח"(

אנו הח"מ _____________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים כי ערכנו ביטוחים משולבים עבור המבוטח
בקשר לנשוא הביטוח ,עבור רכוש במעבר ואחריות המוביל ,בהיקף של "ביט" המעודכן לתקופת
ההתקשרות ,לתקופת הביטוח )ראשונה( מ _____ -עד ______ ,כדלהלן:
 .1ביטוח לרכב המוביל הכולל (1 :רכב חובה להסעה בשכר;  (2צד ג' רכוש; " (3נזק עצמי".
 .2ביטוחי חבויות:
ביטוחי חבויות ,שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח ,בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח ,או
סכום דומה ב  ,₪כנקובים להלן:
א( לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד ג' גוף ורכוש( ,על פי דין) $250,000 :מאתיים
וחמישים אלף דולר ארה"ב( ,לרבות ככיסוי עודף ל"צד ג' רכב רכוש" .כן ישופו המבוטחים
בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח .רכוש המזמין
יחשב צד ג' ,אלא במידה ושולמו תגמולי ביטוח ע"פ ביטוחי הרכוש דלעיל.
הביטוח מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף כולל בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח
ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח
בנפרד.
ב( לביטוח חבות מעבידים :לחבותו החוקית של המעסיק בגין מות ,פגיעה גופנית או מחלה של כל
אדם
המועסק על-ידי המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם במידה ונכללו) $5,000,000 ,חמישה
מיליון דולר ארה"ב( .הביטוח ישפה את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי
כי המזמין נושא בחובת מעביד כלשהי.
.3

הרחבות ותנאים מיוחדים :מוצהר ומוסכם בזה כי לענין נשוא הביטוח בלבד ,בכל הביטוחים
שערכנו למבוטח שבנדון ,נכללו ו/או יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן:

(1

ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב ו/או התביעה )פרט נגד מזיק בזדון( נגדכם ,וכל מי
מטעמכם ,לרבות אך לא מוגבל למבטחיכם.

(2

סייגים והגבלות ,שלעניין נשוא הביטוח בוטלו בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים )לפי
הענין( ,בין היתר בדבר :תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי
ופתאומי; טעינה ופריקה; נזקי גוף הנובעים משימוש ברכב שאין חובה חוקית לבטח; העסקת
נוער כדין; שעות עבודה; עובדים זרים שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליהם; קבלנים,
קבלני -משנה.

(3

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לצמצום ,אלא לאחר שנמסור למבוטח הראשי ולמזמין
הודעה  30יום מראש במכתב רשום.
(4

זכויות המזמין לא תפגענה מחמת:

.1

איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח ,אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם והוכח כי
נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור.

2.

העדר אישור ו/או פגם בהיתר ו/או ברשיון העסק ו/או הפרת תנאי הביטוח על-ידי
המבוטח ,כעילה בלעדית.

3.

אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח )ואין חוב וזכויות קיזוז
כלפי המזמין( ,הוצאות תביעה ,תנאי מיגון ובטיחות וכן השתתפויות עצמיות )במידה
ויחולו( .אלה לא יחולו על המזמין.

(5

כל סעיף בפוליסות )במידה וקיים( ,המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו
כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו .למען הבהר ,לגביהם
הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל הם בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי
תנאי הפוליסות ,ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחי המזמין לשאת בנטל החיוב כאמור
בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  1981ואנו מוותרים על כל טענה של שיתוף או
ביטוח כפל.

(6

התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם.
במקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו
התנאים שלטובת המזמין.

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור
זה.
ולראיה באנו על החתום:
שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח_______________________ :חתימה,..................................
___________________טלפון:
תפקיד:
__________
תאריך..............מח'/סניף:
__________________
חותמת מקורית של חברת הביטוח

* אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח ,ד"ר
מיכאל מירון

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז מס' 22/12
בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה
מסמך א'7-
תצהיר בדבר היעדר צו פירוק
אני הח"מ ______________ ,בעל/ת ת.ז ,_________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב,
כדלקמן:
 .1הנני המציע */הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם
_________________________ ח.פ/.ח.צ ______________ /המציע במכרז
שלכם מס'  22/12בדבר בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין
ל"פארק אפק" ובחזרה )להלן" :המציע"( )* מחק את המיותר(.
 .2הנני מצהיר כי לא הוצא נגד המציע במכרז זה צו פירוק ו/או צו פרוק זמני ו/או צו
כינוס נכסים זמני ו/או כי לא הוכרז כפושט רגל וכי אינו צפוי לקבל צווים כאמור.
 .3הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת המצהיר
אישור
אני הח"מ ________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני בכתובת
__________ מר/גב' __________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ה עפ"י ת.ז.
__________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה
עליה בפניי.
_________________
תאריך

__________________
עו"ד

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז מס' 22/12
בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה
מסמך א'8-
דף מידע עם פרטי המציע
לכבוד :החברה הכלכלית לראש עין

דף מידע
לבקשתכם ,הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המשתתף במכרז ,כדלהלן:
.1

שם הזוכה_____________________________________ :
מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי____________________ :
כתובת המשרד הרשום_______________________________________ :
כתובת הפעילות______________________________ :
מספר טלפון קווי ___________________ :טלפון סלולארי_____________ :
מספר פקסימיליה_________________________________ :

.2

עיסוק המציע______________________________________________ :

 .3אנשי המפתח אצל המציע

שם

תחום התמחות

שנות וותק במציע

 .4איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב׳  /מר __________ ,נייד_______________:
ופניותיו ,ככל שתהיינה ,בכל הנוגע למכרז ,והתשובות שתימסרנה לו על ידי החכ"ל תחייבנה
אותנו.

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז מס' 22/12
בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה
מסמך ב'  -הצעת המציע
לכבוד
החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
רחוב העבודה  11ראש העין
טופס ההצעה בעניין מכרז מס'  22/12בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין
ל"פארק אפק" ובחזרה
 .1בהתאם

להודעתכם

שהובאה

לידיעתי

אני/ו

הח"מ

_________________ח.פ/.ח.צ/.ת.ז ____________ .מצהיר/ים בזאת כי לאחר
שבחנתי/נו בזהירות והבנתי את כל התנאים למכרז ,החוזה ,והמסמכים המצורפים
למכרז זה ,ולאחר שנודעו לי/נו ,בעקבות בירורים שערכתי/נו ,כל הפרטים הנוגעים
לשירותים הנדרשים לפי מכרז זה ,הנני/ו מציע/ים בזאת את הצעתנו למתן השירותים
נשוא מכרז זה בהתאם לתנאי המכרז.
 .2קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך
בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל
תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו,
או כל חלק מהם ,ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה .מוצהר ומוסכם בזאת כי
אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא
כל הסתייגות.
 .3מוצהר ומוסכם בזאת ,כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו
כאמור בסעיף  1דלעיל ,ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות
שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם /או אי הבנה של תנאי המכרז ,או איזה מקרב
המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה.
 .4אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו את הידע ,היכולת ,המשאבים הכספיים ,הכישורים,
המיומנות ,הניסיון ,כלי הרכב והציוד הדרושים לצורך מתן השירותים כאמור במכרז זה,
וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו,
וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.
 .5אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי מתן השירותים נשוא מכרז זה על ידי/נו תהא אך ורק
באמצעות מי שמורשה לכך על פי כל דין ,מנוסה ומיומן.
 .6אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים ,כי התנאים הנדרשים לנו לצורך מתן השירותים נשוא
המכרז וכן כל רישיון או היתר אחר הדרושים על פי דין  -מוכרים וידועים לי/לנו היטב.
ידוע לי/לנו כי הקפדה על כל התנאים כאמור הינו תנאי יסודי ומרכזי במכרז זה
והפרתם תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ותביא לביטולו.

 .7אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה ,קשירת קשר או חבירה
בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז.
 .8אם הצעה זאת תתקבל ,אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה )מסמך ג'( ,בתוך 7
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ,ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי
המכרז.
 .9הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים
בתנאי הסף הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.
 .10הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד ליום .1.1.2013
לפי דרישת החברה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה והערבות הבנקאית לתקופה נוספת,
כפי הנדרש ע"י החברה ,לשם בחירת הזוכה במכרז .הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה
והערבות הבנקאית שאאריך/נאריך כאמור.
 .11הנני/ו מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממני/ו ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,כל הוכחה
שתראה לנכון ,בדבר כושרי/נו ,ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית ,ו/או בדבר היכולת
הכספית שלי/נו ,תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר ,לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר
לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז,
על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .12הובהר לי/נו כי החכ"ל תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ,ומכל סיבה שהיא ,בהתראה של  7ימים מראש ,ולזוכה לא תהא
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החכ"ל ו/או עירית ראש העין ו/או מי מטעמם
בקשר לכך ,והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא עקב הפסקת ההתקשרות.
 .13כמו כן הובהר לי/נו כי החכ"ל אינה מתחייבת לכמות הסעות מינימלית ו/או לביצוען
בשעות מסוימות ,והיא תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להורות לזוכה
להוסיף  /להפחית  /לשנות את שעות מתן השירותים ו/או את מסלול הנסיעה ו/או את
תחנות העצירה לרבות ומבלי למעט במקרים של שביתה ,עיצומים או כל תקלה אחרת
הגורמת להפסקה  /שיבוש של תנועות הרכבות.
 .14הצעתי/נו היא כדלקמן:

____________ש"ח בגין כל מסלול נסיעה )מהרכבת לפארק
אפק ובחזרה  /מפארק אפק לרכבת ובחזרה(  -לכלי רכב מסוג
מינובוס ,בעל  19מקומות ישיבה.

ידוע לי כי בכל מקרה של שינוי כלי הרכב לרכב קטן  /גדול יותר ,תפחת  /תגדל התמורה
הנ"ל כמפורט להלן:
כלי רכב בעל  9מקומות ישיבה  -הפחתה של  30%מהתמורה.
כלי רכב בעל  14מקומות ישיבה  -הפחתה של  15%מהתמורה.
כלי רכב בעל  35מקומות ישיבה  -תוספת של  15%לתמורה.
כלי רכב בעל  50מקומות ישיבה  -תוספת של  30%לתמורה.
לסכומים המפורטים לעיל יתווסף מע"מ כדין.
 .15ידוע לי/נו כי התמורה תשלום לנו בתנאי של חודש שוטף  90 +יום .מובהר לי/לנו ,כי כל
מציע ידאג לכלול בתמחור התמורה את כל ההוצאות הכרוכות בהוצאתו לפועל של מכרז
זה ,לרבות כל העבודות והוצאות הנלוות למתן השירותים כאמור במכרז זה לרבות ומבלי
למעט שכר עובדיו וקבלנים מטעמו ,כלי הרכב והציוד הנדרשים לצורך מתן השירותים
וכיוצב'(.
 .16ידוע לי/נו כי התשלומים להם נהיה זכאים הנם בגין מתן שרותי ההסעה ,ועל פי סוג כלי
הרכב המשמש להסעות .לא תעשה כל התחשבנות על בסיס אחר כמו תשלום לנוסע,
מחיר לק"מ ,נקודות איסוף ,כמות ההסעות ביום וכיו"ב התחשבנויות.

 .17עוד מובהר לי/נו כי כתנאי להשתתפות במכרז אדרש/נידרש לצרף להצעתי/נו ערבות
בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי שהוצאה לבקשתי בסכום של
25,000ש"ח בנוסח המופיע במסמך א' 1-למכרז )להלן" :ערבות ההצעה"( .כמו כן,
ידוע לי/נו כי אם וככל שהצעתי/נו תתקבל ,אדרש/נידרש ,עובר לחתימה על החוזה
וכתנאי לכניסתו לתוקף ,להמיר את ערבות המכרז ל"ערבות הסכם" בנוסח המופיע
במסמך א' 2-למכרז ,בשיעור  50,000ש"ח )להלן" :ערבות ההסכם"( אשר תעמוד
בתוקפה עד לתום  90יום ממועד סיום ההסכם.
 .18אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור,
תהיו רשאים ,מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ,ומבלי לגרוע מכל
סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,לחלט את הערבות
הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת ,כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים
והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך.

 .19הנני/ו מצרף/ים להצעתי/נו את כל האישורים המפורטים בתנאי המכרז.

__________________
חתימת המציע/ה

פרטי המציע/ה:

שם __________________________ :כתובת_______________________ :
מספר רישום ___________________ :טלפון__________ :
דוא"ל_________________________ :טלפון__________ :

החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז מס' 22/12
בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה

מסמך ג'

הסכם
שנערך ונחתם ב____________ביום ___________
בין:
החברה הכלכלית לראש העין
מרחוב העבודה  ,11ראש העין
)להלן":החברה"(

לבין:
_________________
מרחוב______________
טלפון_____________:
)להלן" :הקבלן"(

וברצון החברה לקבל מהקבלן שירותי הסעה בתמורה
הואיל
ובמועדים כפי שיוגדרו בהסכם זה ומעת לעת )להלן "השירותים" ו/או "שירותי
ההסעה"(;
והקבלן הציע לחברה לספק לה את השירותים באמצעות רכבים
והואיל
שברשותו והחברה החליטה ,בהסתמך על הצהרות והתחייבויות הקבלן בהסכם
זה ,להזמין אצל הקבלן את השירותים כמפורט להלן בהסכם זה;
וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את תנאי מתן השירותים וביצוע
והואיל
התחייבויות הקבלן והיחסים המשפטיים ביניהם בכל הקשור למתן השירותים
בהתאם לתנאי הסכם זה;
לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1כללי
 1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד הימנו.

 1.2כותרות סעיפי ההסכם משמשות לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה,
לפירוש ההסכם וכל הוראה מהוראותיו.
 .2הצהרות והתחייבויות הקבלן
 2.1כי הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו על-פי הסכם זה למתן השירותים בהתאם
למפרט השירותים )ממסמך ד' למסמכי המכרז המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם
זה( ,ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע לביצוען בהסכם זה ,או כפי שייקבע מעת
לעת על-ידי הצדדים ,לפי העניין .עוד מתחייב הקבלן ליתן את השירותים
בהתאם לדרישות פקודת התעבורה ותקנותיה ,ובפרט עריכת מבחני רישוי וקיום
ביטוחי חובה ומקיף לרכבים שישמשו אותו להסעות והקפדה על מספר הנוסעים
המותר.
 2.2הקבלן מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לקבלת ועמידה בכל תנאי האישורים
החוקיים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים לשם מתן שירותי הסעה על
ידו ,בכל עת בו ההסכם בתוקף ,לרבות רישיון עסק ורישיון להסעת נוסעים
ממשרד התחבורה וכן כי הוא מחזיק בכיסוי ביטוחי מלא ביחס לביצוע
השירותים ,כמתחייב בהסכם זה.
 2.3הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע ,היכולת ,המשאבים הכספיים,
הכישורים ,המיומנות ,כלי הרכב המתאימים במספר הנדרש והציוד הנדרשים
על פי כל דין לביצוע השירותים וכן העובדים המקצועיים הנדרשים בכדי את
שירותי ההסעה בהתאם למסמכי ההסכם ועל פי כל דין.
 2.4הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות ,בנוחות ,ביעילות ובדייקנות,
על פי המפורט במסמכי הסכם זה.
 2.5הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף ,בזמן ,עם רכב תקין ,נקי וכשיר
לביצוע ההסעות ,והכול על פי הוראות החברה.
 2.6הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי
הסכם זה ,ידאג להפעיל רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי
ההסכם ,כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים שבמסמכי
ההסכם.
 2.7הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו
של ההסכם ,כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה
לייעודם של הרכבים ,כי כלי הרכב השונים ,ציודם ,אביזריהם ,סימוניהם
ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף,
מעת לעת ,לרבות התנאים בהם או ברישיונותיהם של הרכבים.
 2.8הקבלן מתחייב כי שנת הייצור של כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו שרותי
ההסעה תהיה לא יותר מחמש שנים מהמועד בו ניתנים השירותים בפועל וכי כלי
הרכב יהיו מסוג אוטובוס עירוני )להבדיל מאוטובוס תיור( כן יהיו מצוידים
במזגן תקין בערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי
רכב המשמשים להסעות נוסעים ,לרבות ערכת חילוץ ,גלגל חילוץ ,מגבה ,משולש
אזהרה ,מטפי כיבוי אש תקניים וארגזי עזרה ראשונה ,הכול כמפורט בתקנות
התעבורה ,כפי שתהיינה בתוקף ,מעת לעת.
 2.9הקבלן מתחייב כי לאורך כל תקופת ההסכם יהיו בבעלותו  /בניהולו לפחות 10
כלי רכב )בעלי  9מקומות ישיבה ,לכל הפחות( ,כאשר לפחות אחד מהם מסוג
מיניבוס ,בעל  19מקומות ישיבה.

 2.10הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה לפי הוראות כל
דין החלות על הסעות נוסעים ,לרבות ההוראות המתחייבות מן פקודת התעבורה
)נוסח חדש( ,תשכ"א  ;1961 -תקנות התעבורה תשכ"א  ;1961 -והוראות צו
הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב(,
התשמ"ה .1985 -
 2.11הקבלן מתחייב לצורך מתן שירותי ההסעה כקבוע בהסכם ,להעסיק עובדים
מיומנים וכשרים וכי הנהגים העוסקים במתן שירותי ההסעה הינם בעלי
רישיונות נהיגה תקפים לסוגי הרכב בהם יבוצעו ההסעות ,הינם אזרחי ישראל
ואינם בעלי עבר פלילי לרבות עבירות תעבורה משמעותיות .הקבלן מתחייב
להעסיק אך ורק עובדים בעלי ניסיון של שנתיים לפחות מתן שירותי הסעות .כן
מתחייב הקבלן לתדרך את נהגי שירות ההסעות בנושאים האלה :סדרי ההסעה,
הנחיות בטיחות בהסעה ,התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך
הנסיעה ,נקודות תורפה בטיחותיות בציר התנועה ,נהלי דיווח מחייבים ,ניתוח
תאונות ולקחים מהן ,כללי בטיחות בעליה ובירידה מהרכב ,התנהגות במצבי
חירום ,בדיקות רכב בתום הנסיעה וכדומה.
 2.12הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעה יעסיק ,כל תקופת תוקפו של
הסכם זה ,קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה
תשכ"א  .1961 -קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי
ההסכם .בין היתר ,יוודא כי רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי
הקבלן הנם בתוקף ,כי הרכבים המשמשים למתן השירותים הנם במצב תקין וכי
פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב
המשמשים להסעות .עם החתימה על הסכם זה ,הקבלן יודיע לחכ"ל בכתב מיהו
קצין הבטיחות מטעמה ,ואת פרטי ההתקשרות עמו.
 2.13הקבלן מתחייב לדווח לחברה על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמן
ההסעה ,במידת הצורך לערוך בדיקה של האירועים עם נציגים אלו ובעלי
התפקידים הרלוונטיים ,להפיק לקחים ולסכם דרכי פעולה לעתיד.
 2.14הקבלן מתחייב כי עובדיו יופיעו לצורך ביצוע ההסעות בצורה הולמת
ומוסדרת.
 2.15הקבלן מתחייב ,כי בכל כלי רכב שישמש לצורך מתן השירותים ובמשרדי
החכ"ל תותקן מערכת מערכת איתור רכבים כדוגמת איתוראן או סקיילוק
וכיוצב' .יובהר ,כי תנאי זה הינו תנאי יסודי והכרחי להסכם זה.
 .3ההתקשרות
 3.1תקופתה
3.1.1

מוסכם בין הצדדים כי הסכם זה יהא בתוקף לתקופה של 12
חודשים ,ממועד חתימת הסכם זה ע"י הצדדים ,וזאת בתנאי
הסכם זה.

3.1.2

לחברה תהא זכות ברירה )אופציה( להאריך ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,את תקופת תוקפו של הסכם זה לתקופה של עד – 24
חודשים 12 ,חודשים בכל פעם ,ובלבד שתיתן על כך הודעה
לקבלן  60יום מראש.

3.1.3

על אף האמור בס"ק  3.1.1ו 3.1.2 -לעיל תהא החברה רשאית,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,להביא הסכם זה
לידי סיום בהודעה מראש של  7ימים לקבלן .לקבלן לא

תהיינה כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,בגין סיום
ההתקשרות ,כאמור ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין
שירותי ההסעה אשר ביצע בפועל עד למועד סיום
ההתקשרות ,ובכפוף להוראות הסכם זה.
 3.2מועדי מתן השירותים ומסלול
3.2.1

שירות ההסעות יופעל מתחנת הרכבת ובחזרה באופן בו
שירות ההסעות יכלול כלי רכב בהתאם לבחירת החברה.
נכון למועד החתימה על הסכם זה ,כלי הרכב המבוקש על
ידי החברה הינו כלי רכב מסוג מיניבוס בעל  19מקומות
ישיבה.

3.2.2

שירות ההסעות יופעל בימי ראשון עד חמישי ,בשעות
הבוקר ובשעות אחה"צ כמפורט במפרט השירותים
המצורף כמסמך ד'.

3.2.3

מובהר לקבלן כי שירות ההסעות מופעל במועדים ובזמנים
לעיל בהתאמה לרכבות הנכנסות והיוצאות מתחנת הרכבת
וכי כל איחור בביצוע השירותים עלול לגרום לנזק
למשתמשים בשירותי ההסעה ולחברה.

 3.3החברה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות לקבלן על
שינויים במתן שירותי ההסעות כדלקמן:
3.3.1

תוספת כלי רכב או שינוי בגודל כלי הרכב הנובעות

מגידול/צמצום במספר הנוסעים .החכ"ל תהא רשאית לבקש
מהזוכה לשנות את סוג הרכב לאחד מהרכבים הבאים:
אוטובוס  50 -נוסעים.
מידיבוס  35 -נוסעים.
אטובוס זעיר  14 -מקומות.
טרנזיט  9 -מקומות.
3.3.2

שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות ו/או ביטול זמני או
קבוע של חלק מההסעות לרבות במקרים של שביתה,
עיצומים ,או כל תקלה אחרת הגורמת להפסקה  /שיבוש
בתנועות הרכבות.

ההודעה על שינויים ,כאמור ,תימסר לקבלן בכתב ומראש.
 3.4תמורה
3.4.1

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה
יהא הקבלן זכאי לתמורה לסך של ____________ש"ח
)להלן" :התמורה"( בגין כל מסלול נסיעה )מהרכבת לפארק
אפק ובחזרה  /מפארק אפק לרכבת ובחזרה(  -לכלי רכב

מסוג מיניבוס בעל  19מקומות ישיבה .ככל שהחכ"ל תורה
לקבלן לשנות את סוג כלי הרכב ,תשולם לקבלן תמורה
יחסית כמפורט להלן:
כלי רכב בעל  9מקומות ישיבה  -הפחתה של 30%
מהתמורה.
כלי רכב בעל  14מקומות ישיבה  -הפחתה של 15%
מהתמורה.
כלי רכב בעל  35מקומות ישיבה  -תוספת של 15%
לתמורה.
כלי רכב בעל  50מקומות ישיבה  -תוספת של
לתמורה.

30%

יושלם בהתאם להצעת הזוכה
3.4.2

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי
הקבלן הנם בגין מתן שרותי ההסעה ,ועל פי סוג כלי הרכב
המשמש להסעות .לא תעשה כל התחשבנות על בסיס אחר
כמו תשלום לנוסע ,מחיר לק"מ ,נקודות איסוף ,כמות
ההסעות ביום וכיו"ב התחשבנויות.

3.4.3

ביום העסקים הראשון של כל חודש קלנדרי יגיש הקבלן
לחברה חשבון מפורט ב 3-עותקים בגין שירותי ההסעות
שניתנו על ידו בחודש החולף ,תוך ציון המועדים שעות
היציאה וסוג כלי הרכב בו בוצעה ההסעה .לחשבון יצורף
דו"ח סקר ספירת נוסעים בנוסח המופיע בשולי הסכם זה.

3.4.4

החברה תבדוק את החשבון תוך  7ימים ותאשרו ,במלואו
או בחלקו .החברה תהא רשאית להפחית מהחשבון את
הסכומים בגין הסעות שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו
חלקית .זאת ,בנוסף לקנסות שיוטלו על הקבלן בהתאם
לטבלה המפורטת בסעיף  7.2להסכם.

 3.4.5עם קבלת אישור החברה תוגש על ידי הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום
שאושר על ידי החברה .החברה תשלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידה בתנאי תשלום
של" :חודש שוטף  90 +יום" אשר יימנו ממועד המצאת חשבונית מס לתשלום במשרדי
החברה .התמורה לא תהיה צמודה למדד .ככל שתוארך תקופת ההתקשרות מעבר ל 12
החודשים הראשונים ,תהיה התמורה שתשולם בתקופת ההארכה צמודה למדד כאשר מדד
הבסיס הוא המדד הידוע במועד תחילת כל תקופת הארכה.
 3.4.6לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי הסכם זה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא
בתוקף בעת ביצוע התשלום.

 .4איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה

 4.1הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם ,כולו או מקצתו ,או כל טובת
הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם קיבל את הסכמת
החברה ,מראש ובכתב.
 4.2היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת 25%
או יותר מהבעלות בתאגיד או מזכויות השותפות ,בין אם העברה נעשתה בבת
אחת בין אם נעשתה בחלקים ,כהעברת זכות המנוגדת לסעיף  4.1לעיל.
 4.3הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות אלא
לאחר קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב .החברה תהא רשאית ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה ,שלא לאשר
העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים .בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות
מסמכי ההסכם ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן.
 4.4בכל מקרה לא תינתן הסכמת החברה להעסקת קבלני משנה ,שאינם עומדים
בתנאים המפורטים בפרק תנאי הסף )סעיף  (2במסמכי המכרז ,בשינויים
המחויבים ,ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה.
 .5יחסי הצדדים
 5.1בכל הקשור למערכת היחסים בין החברה לבין הקבלן יחשב הקבלן כקבלן
עצמאי אשר בינו ובין החברה לא מתקיימים יחסי עבודה .בכל מקרה בו יקבע
אחרת יפצה הקבלן את החברה בכל סכום בו תחויב החברה כתוצאה מתביעה,
כאמור ,וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד.
 5.2עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד
והקבלן בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על
פי מסמכי ההסכם לרבות תשלום שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ותשלומים
אחרים כנדרש על פי כל דין .כמו כן מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת תוקפו של
הסכם זה לגבי עובדיו ,שיועסקו במתן שירותי הסעה ,את האמור בכל דין ולמלא
אחר כל האמור בחוקי העבודה.
 .6אחריות וביטוח
 6.1הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או
לציוד המשמשים אותו במתן השירותים על פי הסכם זה.
 6.2הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד
ובגין כל תאונה ,חבלה ,או נזק ,איזה שהוא ,בלי יוצא מן הכלל ,שייגרמו
הוא וכל הפועלים מטעמו לרבות עובדי הקבלן ו/או קבלני משנה של הקבלן
ועובדיהם מכל סיבה או עילה שהיא לחברה ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה
ו/או לצד ג' כלשהו ,לגוף או לרכוש ,תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם מתן
השירותים על פי ההסכם.
הקבלן יפצה את החברה ו/או את הניזוק)ים( ,לפי המקרה ,בכל דמי הנזק
שיגיע לו)ה( או להם)ן( והקבלן משחרר לחלוטין ומראש את החברה,
עובדיה ,ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ,חבלה או נזק
כנ"ל.
 6.3הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי ,לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר
המועסק שירותו ,במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין
)נוסח חדש(  ,1968חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה – 1975
ותקנותיו או לפי כל דין אחר ,לנזקים שייגרמו להם תוך כדי שירותי ההסעה
או כתוצאה מביצוע מתן שירותי ההסעה .אם תתבע החברה על נזק שנגרם

כתוצאה מהאמור לעיל ,יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגד החברה או
לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי.
 6.4הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה על כל נזק ועל וכנגד
כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש ,על ידי אדם כלשהוא ,נגדם
או נגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם בגין כל תאונה ,חבלה או נזק שמפורט
בסעיף  6.1ו 6.2 -לעיל לכל אדם כולל לחברה ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה,
לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.
 6.5מבלי לגרוע בהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ומבלי לפגוע בהוראות כל
דין ,ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת השירותים לפי המוקדם,
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק
לעריכת ביטוחים בישראל את הביטוחים המפורטים להלן )להלן":ביטוחי
הקבלן" ו/או "הביטוחים"( וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי
ההסכם:
ביטוח חבות מעבידים  -המבטח את חבות הקבלן כלפי
6.5.1
עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או מטעמו ,על פי פקודת הנזיקין )נוסח
חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980 -בגין
מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה
תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של-
) $5,000,000חמישה מיליון דולר ארה"ב( לנפגע ,לאירוע ובסה"כ
לתקופת הביטוח .הביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם ,ימי ושעות עבודה ,עבודות בגובה ,פיתיונות
ורעלים ,והעסקת נוער .הביטוח מורחב לשפות את החברה ו/או מי
מטעמה במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדי /מועסקי הקבלן ו/או
קבלני המשנה שלה ועובדיהם.
ביטוח חובה רכב – כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב
6.5.2
השימוש בכלי רכב שבבעלות הקבלן או בשימושו במסגרת מתן
השירותים.
ביטוח חבות בגין נזק לגוף ו/או לרכוש עקב השימוש ברכב
6.5.3
– ביטוח לכיסוי חבות בגין נזק לרכוש או לגוף ,מעבר לחבות המכוסה
בביטוח החובה ,שנגרם עקב השימוש בכלי רכב שבבעלות הספק או
בשימושו ,בסכום שלא יפחת מ $250,000 -בגין כל אירוע.
ביטוח מקיף לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש
6.5.4
הקבלן במסגרת מתן השירותים .על אף האמור לעיל ,מוסכם בזאת כי
הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף ,כאמור בסעיף זה ,במלואו או
בחלקו ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  6.9להלן.
 6..6הקבלן מתחייב כי ,לפי דרישתה הראשונה של החברה ,ימציא הקבלן את
העתקי פוליסות ביטוחי הקבלן לידי החברה.
 6.7ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר היותם קודמים לכל ביטוח אחר
הנערך על ידי החברה ו/או לטובתה ובדבר ויתור מבטח הקבלן על כל טענה
לשיתוף הפוליסות שנערכו על ידי ו/או עבור החברה.
 6.8ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או
לצמצם את היקפם ו/או שלא לחדשם ,אלא אם כן מסר המבטח לחברה
הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן  60יום מראש ,וקיבל את אישורו
של החברה בכתב.
 6.9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר הקבלן ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או נוסעיה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה

בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט
לעיל ,או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות ,והוא פוטר בזאת את החברה ו/או נוסעיה ו/או עובדיה ו/או מי
מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול בכל דרך למיצוי זכויותיו
עפ"י הפוליסות.
מובהר בזאת כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי
6.10
לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם ,ולא
יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות
את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על פי הסכם זה
ו/או על פי כל דין.
 .7מבקר מטעם החכ"ל
 7.1החברה תהיה רשאית להפעיל גורם מבקר )סמוי וגלוי( מטעמה
לעמידת הקבלן בקיום הוראות הסכם זה ,הערת הערות בנוגע לביצוע
ההסעות ,וציון הפרות במידה ויהיו כאלה.
 7.2שמו של המבקר כאמור יועבר לקבלן .למען הסר ספק ,יובהר ,כי
החברה תהיה רשאית להחליף את המבקר בכל עת תוך עדכון הקבלן.
הקבלן יכול שיהא אחד מעובדי החברה או מעובדי עיריית ראש העין.
 7.3כל הפרה שתמצא ע"י הגורם המבקר תועבר להתייחסות הקבלן אשר
יעביר התייחסות בכתב לחברה בתוך  3ימי עבודה.
 7.4בעקבות הפרות שימצאו ע"י המבקר תהיה החברה רשאית לקנוס
ולקזז בהמשך החודש סכום הקנס מהתשלום לזוכה .סמכות זו תהיה
נתונה למנכ"ל החכ"ל.
 7.5החברה תהא רשאית לבצע ביקורות יזומות סמויות וגלויות בכל עת.

8

הפרות ,ביטול ופיצויים
 8.1הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים  5 ,4 ,3 ,2ו 6-הנם תנאים עיקרים ויסודיים
בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את החברה בביטול ההסכם ללא
הודעה מוקדמת ,וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים,
המוקנים לה על פי הוראות ההסכם ועל פי כל דין.
 8.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  7.1לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים
לחברה המזמינה על פי הסכם זה או על פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין
הפרות ההסכם המפורטות להלן ,תהא החברה המזמינה זכאית לפיצויים
מוסכמים כמפורט בצידם:
פיצוי מוסכם
₪ 150

נושא ההפרה
כל איחור של מעל  05דקות ועד  15דקות
בהתייצבות לתחנת האיסוף.

כל איחור של מעל  15דקות בהתייצבות לתחנת

₪ 1000

האיסוף.
₪ 100

רכב הסעה מלוכלך ו/או עם מזגן לא תקין

₪ 500

התנהגות ו/או הופעה לא נאותה של הנהג

 ₪ 500לכל מסלול

רכב שלא מתאים לדרישות החברה

₪ 500

איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי
החברה

 8.3החברה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום
שיגיע לקבלן ,או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכול לפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה המזמינה.
 8.4ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את
הקבלן מהתחייבויותיו.
 8.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.1לעיל ,הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה
יסודית של הסכם זה ויזכו את החברה בכל הזכויות המוקנות לה על פי
הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:
8.5.1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של
הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,והעיקול
או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30
יום ממועד ביצועם.

8.5.2

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס
נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,או הוגשה נגדו בקשת
פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל ו/או מונה נאמן
לנכסיו ,ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו
החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או
מונה לו מפרק זמני ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים
על-פי סעיף  350של חוק החברות התשנ"ט  ,1999 -או
שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם ,או חלקם.

.8.5.3

הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן הסתלק מביצוע
ההסכם.

8.5.4

הוכח להנחת דעתה של החברה כי הצהרה מהותית של
הקבלן שניתנה בהסכם או בקשר עם חתימת הסכם זה
אינה נכונה ,או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה
בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

 8.6איחור בתשלום של עד  14יום לא יהווה הפרה של הסכם זה ולא יזכה את
הקבלן בפיצוי כלשהו מהחברה .איחרה החברה בביצוע תשלום מעבר
לתקופה של  14יום האמורים ,יהא הקבלן זכאי לריבית בגובה ריבית בנק
ישראל ,כשהיא מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל.

9

סמכות שיפוט

הצדדים מסכימים בזאת ,כי לבית המשפט בתל אביב תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל
סכסוך שיתגלע בין הצדדים הנוגע ו/או הנובע מהסכם זה.
 10שונות
החברה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי
10.1
הסכם זה כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו קצוב ,המגיע לה ממנו על פי הסכם
זה או על פי כל דין.
ספרי החברה וחשבונותיה ישמשו ראיה מכרעת בנוגע לתשלומים
10.2
ששולמו לקבלן.
תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים
10.3
במלואו והחברה לא תהא קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות,
מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בין בכתב ובין בעל פה ,שאינם נכללים
בהסכם זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף
10.4
אלא אם נעשה בכתב ,ובחתימת שני הצדדים.
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן
10.5
במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה.
הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כשנתקבלה  72שעות לאחר
10.6
שישלחה מבית דואר בישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

________________
החברה

______________
הקבלן

סקר נוסעים בשירות שאטל )בוקר(
יום _________:תאריך _____________:סוקר/ת )נהג/ת(___________:
זמן יציאה
מתוכנן של
השאטל

מספר
הממתינים
לשאטל

מספר
הנוסעים
שעלו לשאטל

מספר הממתינים
שנותרו בתחנה

זמן היציאה
בפועל של השאטל

)מחוסר מקום בשאטל(

זמן ההגעה
בפועל של
השאטל
ליעד

סקר נוסעים בשירות שאטל )אחה"צ(
יום _________:תאריך _____________:סוקר/ת )נהג/ת(___________:
זמן יציאה
מתוכנן של
השאטל

מספר
הממתינים
לשאטל

מספר
הנוסעים
שעלו לשאטל

מספר הממתינים
שנותרו בתחנה
)מחוסר מקום בשאטל(

זמן היציאה
בפועל של השאטל

זמן ההגעה
בפועל של
השאטל
ליעד

חכ"ל החברה הכלכלית לראש העין בע"מ
מכרז מס' 22/12
בדבר מתן שירותי הסעה מתחנת הרכבת בראש העין ל"פארק אפק" ובחזרה

מסמך ד'  -מפרט השירותים הנדרשים
 .1תאור כללי לשירותי ההסעה – שירותי הסעה לנוסעי רכבת ישראל מתחנת ראש
העין ל"פארק אפק" ובחזרה .השרות מותאם לזמני היציאה וההגעה של הרכבות
בתחנת הרכבת בראש העין.

 .2מסלולי נסיעה ,סוגי הרכבים ולו"ז -
א.

מתחנת הרכבת בראש העין לפארק אפק ובחזרה )מסלול טבעת(.
אורך נסיעה כ 10 -ק"מ.

ב.

מפארק אפק לתחנת הרכבת בראש העין ובחזרה )מסלול טבעת(.
אורך נסיעה כ  10-ק"מ.

ג.

נקודות ההורדה והאיסוף )הן במסלול מהרכבת לפארק והן
במסלול חזרה( תהיינה כדלקמן:
רחוב עמל  ,8אזור פרטנר
רחוב עמל 12
רחוב עמל  ,20מול כולמוביל
רחוב המלאכה 8
חוב המלאכה 4
רחוב המלאכה 15
יובהר ,כי בכוונת החכ"ל לבקש אישור ממשרד התחבורה להוספת
 2נקודות הורדה ו/או איסוף נוספות.

ד.

הפעילות בימים א-ה בשעות:
 - 8:25 ,7:45 ,7:05במסלול א' )מהרכבת לפארק אפק(
 14:45 ,15:05ו .16:25 -במסלול ב' )מפארק אפק לרכבת(
אין פעילות בימי שישי ,מוצאי שבת ,ערבי חג וחג.

למען הסר ספק ,יובהר ,כי לחכ"ל תהא אפשרות לשנות את
שעות הפעילות ו/או נקודות העצירה הנ"ל ,ולמזמין לא תהא
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ,והוא לא יהיה
זכאי לכל פיצוי  /תשלום נוסף.
על כלי הרכב המסיע להתייצב בנקודת המוצא  5דקות טרם
הגעת הרכבת לתחנת הרכבת.
ה.

בכל המסלולים יופעל השרות ע"י מיניבוס בעל  19מקומות
ישיבה .החכ"ל תהא רשאית לבקש לשנות את כלי הרכב לרכב
גדול  /קטן יותר ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לרכב בעל /9 /9
 50 /35 /14מקומות ישיבה.

ו.

כלי הרכב שישמשו לצורך מתן השירותים יהיו אוטובוסים
עירוניים )להבדיל מאוטובוסי תיור( חדישים )ששנת הייצור
שלהם היא לא יותר מחמש שנים לפני מועד השימוש בהם(
מצוידים במזגן תקין ,ערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות
הנדרשים על פי דין.

ז.

על גבי כל כלי רכב יותקן שלט דיגיטלי  /קשיח בנוגע למתן
שירותי ההסעה מהרכבת לפארק אפק ובחזרה .השלט יאושר ע"י
החכ"ל מראש ובכתב.

ח.

בכל כלי רכב שישמש לצורך מתן השירותים ובמשרדי החכ"ל
תותקן מערכת איתור רכבים כדוגמת איתוראן או סקיילוק וכיוצב'.

 .3נהגים
על הנהגים שיועסקו במתן השירותים להיות בעלי רישיונות כדין לצורך מתן
השירותים וכן בעלי ניסיון במתן שירותי הסעות של שנתיים לפחות.
 .4עמידה בזמנים-
ישנה חשיבות עצומה לעמידה מדויקת בלוח הזמנים ובהעדר איחורים.
כל נזק שיגרם לנוסעים עקב איחורי המסיע יהיה
באחריותו של הזוכה .אי עמידה בזמנים תגרור קנסות כמפורט בהסכם ההתקשרות
)מסמך ג'(.

מנגנון קיזוזים וקנסות
 .1קנס וקיזוזו של הקנס יבוצע במידה ותוגש בכתב תלונה ע"י משתמש בהסעה לעיריית ראש
העין ו/או החכ"ל ו/או לרכבת ישראל או במידה שהמבקר מטעם החכ"ל מצא כי בוצעה
הפרה כמפורט להלן.
 .2התלונה תועבר לבירור למול הזוכה אשר ייתן מענה בכתב לחכ"ל בגין התלונה בתוך  3ימי
עבודה.
 .3הגורם אשר בשיקול דעתו יהיה באם לקנוס ולקזז בחשבון לאותו חודש את סכומי הקנס
בגין התלונה יהיה מנכ"ל החכ"ל.
ביקורות יזומות:
 .4החכ"ל מצידה תהיה רשאית להפעיל גורם מבקר )סמוי וגלוי( מטעמה לעמידת הזוכה בקיום
מכרז זה כאמור בחוזה ,הערת הערות בנוגע לביצוע ההסעות ,וציון הפרות במידה ויהיו
כאלה.
 .5שמו של המבקר כאמור יועבר לזוכה .למען הסר ספק ,יובהר ,כי החכ"ל תהיה רשאית
להחליף את המבקר בכל עת תוך עדכון הזוכה .המבקר יכול שיהא אחד מעובדי החכ"ל או
עיריית ראש העין.
 .6כל הפרה שתמצא ע"י הגורם המבקר תועבר להתייחסות הזוכה אשר יעביר התייחסות
בכתב לחכ"ל בתוך  3ימי עבודה.
 .7בעקבות הפרות שימצאו ע"י המבקר תהיה החכ"ל רשאית לקנוס ולקזז בהמשך החודש
סכום הקנס מהתשלום לזוכה .סמכות זו תהיה נתונה למנכ"ל החכ"ל.
 .8החכ"ל תהא רשאית לבצע ביקורות יזומות סמויות וגלויות בכל עת.

 .5רמת השירות הנדרשת -
שירות הסעות זה הינו שירות שמטרתו לסייע לנוסעי הרכבת
להגיע בזמן ,בבטיחות ובנועם למחוז חפצם .על הזוכה לתרום
לייעוד זה ולהקפיד על אדיבות ,דייקנות ,שירותיות ,נהיגה
בטוחה ורגועה וכלי רכב ממוזגים ,בעלי איכות גבוהה.
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