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 39מתוך  2עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 11/22' מספומבי מכרז 

 כרמיאל ייתעירהסעות עבור ב כוח אדם לליווי להעמדת 

 תוכן עניינים 

 

 4 ............................................................................................................ הזמנה להציע הצעות  -מסמך א' 

 13 ....................................................................................... פרטי המשתתף וניסיון קודם  –( 1מסמך א')

 15 ................................................................................................... אישור הגוף המזמין  –( 2מסמך א')

 16 ..............................................................................................תצהיר קיום דיני עבודה  –( 3מסמך א')

 17 ....................................................................... תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  –( 4מסמך א')

 18 .................................................................................................. תצהיר היעדר קירבה  –( 5מסמך א')

 19 .............................................................................................................. הצהרת המשתתף –מסמך ב' 

 21 .............................................................................................................................ההסכם  –מסמך ג' 

 32 ............................................................................................................... רט שירותים מפ –נספח א' 

 35 ................................................................................................................... ערבות ביצוע  –נספח ב' 

 36 ............................................................................................... אישור בדבר קיום ביטוחים  –נספח ג' 

 37 ........................................................................................................... הצהרה על סודיות –נספח ד' 

 39 .................................................................................................................... הצעת מחיר  –נספח ה' 

 

 

 

 



 39מתוך  3עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 כרמיאל עיריית 

 11/22מס'   מכרז 
 העמדת כ"א לליווי בהסעות עבור עיריית כרמיאלל

 
"   כרמיאל עיריית   הצעות    "(העירייה)להלן:  לקבל  לליווי  עמדת  להמבקשת  אדם  עבור  בכוח    ייתעירהסעות 
 . על נספחיו הכל בהתאם למסמכי המכרז כרמיאל

 על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.  .1

בכתובת:   .2 העירוני  האינטרנט  באתר  המכרז  במסמכי  לעיין  וכן    http://www.karmiel.muni.ilניתן 

 להדפיסם מהאתר לשם הגשת ההצעה.  

 . באתר האינטרנט העירוני  יש לבצע   ₪,  300תמורת סך של את רכישת מסמכי המכרז )תנאי להגשת הצעה(,   .3

להבטחת ההצעה במכרז. תשומת לב המציעים כי הזוכה יידרש    במכרז זה אין צורך להגיש ערבות בנקאית  .4
 .להעמיד ערבות ביצוע לטובת העירייה בהתאם לתנאי ההסכם

וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים, יש    צורפותיו את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז,   .5

עותק מקור חתום בחותמת וחתימה על כל דף    -להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, בשני עותקים  

נוסף   ועותק  המציע,  של  חתימה  מורשה  החתימה,    - של  מורשה  חתימת  לאחר  המקור  עותק  את  צילום 

במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד  ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית  

לתיבת המכרזים בלשכת מ"מ ר' העיר )קומה    13:00  שעהב   18.09.2022  עד ליוםללא סימני זיהוי אחרים  

 .  בעיריית כרמיאל( , 302, חדר 3

הצעות   ישירה(,  )מסירה  המציע  נציג  באמצעות  בלבד  ידנית  תבוצע  המכרזים"  ל"תיבת  אשר  המסירה 

 לא תידונה.  -תשלחנה בדרך אחרת, או לאחר המועד האחרון 

על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי הצעה.   .6
 המציעים רשאים להיות  נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות.

 העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.   .7

 

 עיריית כרמיאל 

 

  

http://www.karmiel/


 39מתוך  4עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א'  

 כרמיאל   ייתעיר הסעות עבור העמדת כוח אדם לליווי ב

 כללי  .1

מגופים העומדים בתנאי הסף להלן  "(, מזמינה בזאת להציע הצעות העירייה)להלן: " כרמיאלעיריית  .1.1
, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בהתאם  כרמיאל   ייתעירהסעות עבור  ב   כוח אדם לליווי  העמדת  ל

 לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו ומסמכיו. 

הגבוה ביותר בהתאם לכללי  + ציון המחיר  ציון האיכות  במכרז זה ייבחר זוכה אחד אשר יקבל את   .1.2
 המכרז.

 : זה עפ"י סדרן הכרונולוגי מכרזבלהלן ריכוז התאריכים לנוחות המציעים,   .1.3

 פרטים ומועדים האירוע
באתר האינטרנט העירוני  יש לבצע את הרכישה    ₪    300:  עלות רכישה רכישת מסמכי מכרז 

 .  muni.ilhttp://www.karmiel.בכתובת 
 

הגשת   ואופן  מועד 
ושאלות  הבהרות  

מסמכי   עם  בקשר 
 ותנאי המכרז. 

 

 .  0031.עד השעה    18.09.2022לא יאוחר מיום 

 . במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז

להגשת   דוא"ל 
 שאלות הבהרה 

 tammyz@karmiel.muni.il  דוא"ל להגשת שאלות הבהרה:
 

במסמכי   שהוכתבו  ובמבנה  בפורמט  במועד,  יוגשו  הבהרה  שאלות 
 המכרז.

 
הגשת   ומקום  מועד 

 הצעה 
 

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא  
סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים עד  

 בעיריית כרמיאל.   0031.עד השעה   18.09.2022 ליום
 

נציג   באמצעות  בלבד  ידנית  תבוצע  המכרזים"  ל"תיבת  המסירה 
)מס  ישירה(,  המציע  העיר  ירה  ר'  מ"מ  בלשכת  המכרזים  לתיבת 

הצעות אשר תשלחנה בדרך    ,( , בעיריית כרמיאל302, חדר  3)קומה  
 לא תידונה.  -אחרת, או לאחר המועד האחרון  

 
תיבת   פתיחת 

 מכרזים
 הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים , עפ"י חוק. 

 

 

התאריכים המפורטים לעיל בהודעה למציעים בכל עת וכל עוד לא נפתחה תיבת  העירייה יכולה לשנות את 
 המכרזים ו/או ההצעות. 

 

http://www.karmiel/


 39מתוך  5עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 עיקרי ההתקשרות  .2

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים  
ממסמכי   באיזה  ומפורשת  מפורטת  אחרת  התייחסות  אין  בהם  אחרת  אשר  התייחסות  הייתה  המכרז. 

 כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת: 

ים )כ"א( להסעות ברחבי העיר כרמיאל, באופן  ת/ הזוכה במכרז יעניק לעירייה שירותי העמדת מלווו .2.1
 קבוע בהתאם להוראות ההסכם )מסמך ג'( המצ"ב על נספחיו.   

נוחות והכוונה היא למלווה )זכר או נקבה( .2.2 ללא    במכרז זה נעשה שימוש במונח "מלווים" מטעמי 
 . אפליה

סעות תלמידים  להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא "הככלל, מתן השירותים יבוצע בהתאם   .2.3
רשמיים"   חינוך  למוסדות  הוראה  שתבוא    3.12.2018מיום  ועובדי  הנחיה  ו/או  הוראה  כל  ו/או 

במקומו ו/או תעדכן אותו מעת לעת )בכל מקרה של עדכון יחול העדכון על הספק(, בהתאם להוראות  
 ההסכם המצ"ב )מסמך ג'( ובהתאם להוראות העירייה.  

המשוער ביחס להסעות למוסדות החינוך השונים נכון למועד פרסום מכרז זה   שנתי ההיקף השעות   .2.4
 שעות.    0008, –)ומבלי שהדבר יהווה התחייבות של העירייה להזמנת הסעות כלשהן(, הינו כ 

כי    יהא הסכם  מובהר  הזוכה מכוח המכרז  עם  יחתם  העירייה רשאית  ההסכם אשר  וכי  מסגרת, 
עות מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה בלבד, ולספק לא  היקף השלהקטין ו/או להגדיל את 

 תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה.  

לעירייה   .2.5 יספק  בו  יםמלוו הזוכה  במקרה  ובמהלכה.  לימודים  שנת  בכל  העירייה  לצרכי  בהתאם   ,
מתחייב הזוכה לספק מלווה    בה שהיא,  יבמהלך שנת הלימודים מכל ס  ו סיים מלווה את עבודתי

 חלופי בהקדם האפשרי וללא דיחוי.  

ביחס לכל  הזוכה  כמות המלווים הנדרשת מהספק  בפתח כל שנת לימודים, תיקבע על ידי העירייה   .2.6
 מכסת שעות מתן השירותים הנדרשות מהם. את המסלולים ואחד ממוסדות החינוך וכן את 

זהות המלווה לקו מסוים לא תשתנה אלא לפי הוראת העירייה ולא תהא תחלופה של המלווים,    ככלל .2.7
 בכפוף לאילוצי העירייה ו/או התפטרות עובד, בקווים השונים. 

, להביא בחשבון במסגרת ביצוע השירותים כי הוא יהא אחראי להעמיד את כוח האדםעל הזוכה   .2.8
בהתאם למכרז וכי הצעת המחיר תכלול את  השירותים השירות, וכל דבר אחר הנדרש לצורך ביצוע 

ובין כלליות,   בביצוע השירותים לרבות  מכל מין וסוג שהוא הכרוכות  כל ההוצאות, בין מיוחדות 
הוצאות הכרוכות בהעסקת עובדים, הוצאות סוציאליות, אחריות מקצועית על פי דרישות ותנאי  

 המכרז, לרבות רווח.  

חל איסור על העסקת קבלני משנה  הזוכה במכרז בעצמו ועל ידי עובדיו.  די  כלל השירותים יבוצעו על י .2.9
תנאי זה הינו תנאי  במסגרת ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ללא אישור מראש ובכתב של העירייה.  

   יסודי בהסכם והפרתו תהווה עילה לביטול ההסכם באופן מיידי. 

ההתקשרות   .2.10 למשך  תקופת  תהא  הזוכה  הברירה  חודשים  12  עם  זכות  שמורה  לעירייה  כאשר   ,
חודשים לכל תקופה נוספת(, עד    12  –חודשים    1להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות )שבין  

 , בכפוף לאמור בהסכם.  שנים 5כוללת של לתקופה 



 39מתוך  6עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

לתת נימוקים    העירייה תוכל להביא את ההתקשרות לכלל סיום מבלי צורךעל אף האמור לעיל,   
 . ימים לפחות 45כלשהם וזאת בהתראה של 

להצעת   .2.11 בהתאם  העירייה  ידי  על  שתשולם  קבועה  שעתית  תמורה  תהא  השירותים  בגין  התמורה 
ובכפוף לתנאי ההסכם  , בהתאם לכמות שעות הליווי שבוצעו בפועל המחיר שהגיש המציע )נספח ה'(

 .  רצונה של העירייה לשביעות  ולקיום מלא של התחייבויות הזוכה על פיו

ממשטרת ישראל    עדכניאישור    בעלי    , המלווים ממין זכר יהיויהיו ללא עבר פלילי  כלל המלוויםה .2.12
 . 2001 –בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 

ולשיקול    העירייה תוכל .2.13 וזאת בהתאם לצרכיה, תקציביה  עירייה קבועים,  כעובדי  לקלוט מלווים 
 דעתה בלבד.  

תנאי ההתקשרות לרבות ביטוחים, מיסים, העסקת עובדים, לוחות זמנים וכיו' יהיו בהתאם  יתר   .2.14
 לאמור בהסכם ההתקשרות על נספחיו.  

 

 : תנאי הסף להשתתפות במכרז .3

גיש הצעה במכרז, מי שרכש את מסמכי המכרז, ובמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, עומד  רשאי לה
 המפורטים שלהלן:המצטברים התנאים בכל 

, במתן שירותי העמדת כוח  2022  –  2017לפחות, במהלך השנים    שנתייםמציע אשר הינו בעל ניסיון של   .3.1
   . שעות לפחות  5,000רשות מקומית אחת לפחות בהיקף של  אדם לליווי בהסעות למוסדות חינוך,  עבור  

  .ותאגידים עירוניים כהגדרתה בדין לרבות מועצות אזוריות :"רשות מקומית"בתנאי סף זה 

גוף  וכן יצרף אישור ה  (1סמך א')מלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המציע על ניסיונו במסגרת  
 . (2מסמך א')בנוסח  המזמין

 .  2022בעל אישור ניהול תקין לשנת   –תנאי סף רלוונטי לעמותות/חל"צ/הקדש בלבד  .3.2

  2022להוכחת עמידתו בתנאי הסף יצרף המשתתף העתק של אישור הניהול התקין על שמו לשנת  
 כאמור. 

 ₪.  300רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.3

 להוכחת עמידתו בתנאי הסף יצרף המשתתף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

עובד עירייה ו/או    "קרוב" שללא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו   .3.4
 חבר מועצת העירייה. 

 .(5מסמך א')בנוסח  חתום ומאומת כדין צרף תצהיר היעדר קירבהעל המשתתף ל

עדת המכרזים, מטעם זה  ורשאית ם האמורים לעיל להשתתפות במכרז, תנאיה  כללא קיים המציע את 
לבקש כי ישלים    ,המציע או לחלופיןבלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של  

 .שבהצעתוו/או הפרטים ו/או העניינים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים 



 39מתוך  7עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 ההצעה  .4

יכונה   .4.1 )המגיש  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  וההצעה  "לעיל  או    "המשתתףלהלן: 

כאשר כל המסמכים והאישורים  ,  USBקשיחים וכן סרוקים על גבי כונן    עותקים  בשני(,  "המציע"

 . יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד  הנדרשים במכרז,

תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה )נספח ה' להסכם( המהווה חלק בלתי נפרד  הצעת המחיר   .4.2
 ממכרז זה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו.  

ונמצאה .4.3 ביןסתירה    היה  בין  בהצעת המחיר  לרבות  )מודפס(    העותקים השונים  העותק הקשיח 

)סריקה( אזי ככלל תהא ההצעה לפי המחיר הנמוך מבין שני    USB  –שהוגש לבין העותק על כונן ה  

 העותקים. 

 .  בשיעור בו חייב המשתתף מע"מ תכלולנהמודגש בזה, כי הצעות המחיר  .4.4

במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף    יעשוי שכל שינוי או תוספת   .4.5
עלולים  )שלא התבקשו במסגרת מכרז זה(  המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת  

ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי,    להביא לפסילת ההצעה 
 . ספת או הסתייגותתו

של   .4.6 החתימה  מורשי  הסכם   המשתתףעל  המשתתף,  הצעת  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  על    לחתום 
 וכן בשולי כל עמוד.  , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות

 

 מסמכי ההצעה  .5

 המסמכים והאישורים המפורטים להלן:  כלכל משתתף יצרף להצעתו את 

המכרז,   .5.1 מסמכי  כל  של  מלא  כשהם  סט  העירייה(,  ע"י  שנערכו/נשלחו  )ככל  למציעים  וההודעות 
 ידו. - חתומים על

 פרופיל המציע.   .5.2

 לעיל.  3כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.3

 :1976כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .5.4

דהיינו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות    –אישור ניהול ספרים    .5.4.1
תקף על שם   1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו  

 המשתתף.

  1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .5.4.2
 . (3מסמך א')ומאושר כדין בנוסח   חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף

ציבוריים,   .5.4.3 גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  מוגבלות"  עם  לאנשים  הולם  "ייצוג  תצהיר 
מסמך חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח    1976-התשל"ו 

 (. 4א')
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 ככל שמדובר בתאגיד יצרף המשתתף: .5.5

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף.  .5.5.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  .5.5.2
 . המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(

 ככל שהמשתתף הינו עמותה/חל"צ/הקדש יצורפו:   .5.6

 .2022אישור ניהול תקין לשנת  .5.6.1

רשום/עמו .5.6.2 תאגיד  הינו  המציע  כי  רו"ח  או  עו"ד  גבי  אישור  על  החתימות  וכי  רשומה  תה 
מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומתחייבות את המשתתף לכל דבר 
ועניין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע ולחתום בשמו על כך מסמך נוסף  
או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה )מסמך ב'( או  

 מסמך נפרד.   ב

 העתק תעודת עוסק מורשה.   .5.7

 .על שם המשתתף תקף אישור על ניכוי מס הכנסה במקור,  .5.8

 בשולי מסמך ב'. אישור עו"ד או רו"ח  .5.9

 להסכם )מסמך ג'(.  נספח ה'בנוסח  –הצעת המחיר  .5.10

ולפי   בלבד  זה  מטעם  המכרזים,  ועדת  רשאית  לעיל,  האמורים  מהמסמכים  איזה  להצעתו  המציע  צירף  לא 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או 
יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית ועדת המכרזים להתעלם  

 מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים ואו מי מטעמה רשאית מבלי לגרוע מכלליות האמור  
כאמור  להצעתו  במצורף  שהגיש  המסמכים  על  מסמכים  להוסיף  ו/או  להבהיר  ו/או  לפרט  מהמציע  לדרוש 
ולהמציא כל   ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות  ועדת המכרזים  והמציע מתחייב לשתף פעולה עם 

 דם, כאמור.י-מסמך שיידרש על

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .6

במסירה אישית   .6.1 להפקיד במעטפת המכרז  יש  לדרישות המכרז,  את ההצעות המפורטות בהתאם 
שד' קק"ל  בבניין העירייה, רחוב    , מ"מ ראש העירייה  לשכת    -  302, חדר  3קומה  בתיבת המכרזים שב

. על מועד פתיחת תיבת המכרזים, תימסר  13:00שעה     18.09.2022, לא יאוחר מתאריך  כרמיאל,  100
 הודעה לכל מגיש הצעה.  

יש לוודא לפני הכנסת המעטפות לתיבת המכרזים, שנציג העירייה יחתים את המעטפה בשם המקבל,  .6.2
 חותמת העירייה, ושעת המסירה. 
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לשם השבת  .6.3 זיהוי המשתתף  לשם  )למעט  תיפתח  לא  האחרון כאמור  הצעה שתוגש לאחר המועד 
 .ו( ולא תידון כללהמעטפה אלי 

 יש להגיש את מסמכי המכרז בשני העתקים. העותק השני יהא צילום של עותק ההצעה הראשון.  .6.4

של   .6.5 לתקופה  בתוקף  תהא  הצעה  במכרז.    90כל  הצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  ימים  )תשעים( 
למשך   ההצעה  תוקף  הארכת  את  לדרוש  רשאית  תהא  והמציע    90העירייה  נוספים  יום  )תשעים( 

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  

מגבלות   מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז וזאת ככל שהדבר יתאפשר בשל .6.6
 . "קורונה"ה  נגיף

 העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.  .6.7

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת  ע  בהגשת הצעתו מבי .6.8
 לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7

לרכוש .7.1 ניתן  המכרז  מסמכי  של    את  סך  מקרה(  300תמורת  בכל  יוחזרו  )שלא  האינטרנט    ,₪  באתר 

 . muni.ilhttp://www.karmiel.העירוני בכתובת 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על   .7.2

 המציע.  

גוף אשר לא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז )גם אם הגיש הצעה ללא רכישה( ולא   .7.3

 יהא זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז.  

 הבהרות ושינויים .8

יום   .8.1 בדוא"ל:     0061:בשעה    04.09.2022עד  לעירייה,  להפנות  מהמציעים  אחד  כל  רשאי  יהיה 

_tammyz@karmiel.muni.il  שאלות הבהרה בכתב במסמך Word-MS  :בלבד, במבנה שלהלן 

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 נוסח השאלה 

    

 

 כמו כן יש לציין את פרטי איש הקשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. 

בפורמט   .8.2 במועד,  העירייה,  לנציג  נשלחו  אם  אלא  הבהרה,  לשאלות  תענה  לא  העירייה  כי  יודגש 
 ובמבנה, המוכתבים לעיל. כן יודגש כי העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו. 

http://www.karmiel/
mailto:_tammyz@karmiel.muni.il


 39מתוך  10עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

שיהיו .8.3 נפרד    ככל  בלתי  חלק  תהווה  והיא  המכרז  חוברת  רוכשי  לכל  הודעה  תופץ  במכרז  שינויים 
 . ממסמכי המכרז

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל  .8.4
 תחייבנה את העירייה.   –

לה .8.5 במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  עת,  בכל  רשאית,  ותיקונים  העירייה  שינויים  כניס 
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק  
או   רשום  בדואר  המכרז  מסמכי  רוכשי  כל  לידיעת  בכתב,  יובאו,  המכרז,  מתנאי  נפרד  בלתי 

ידו  - ויצורפו עלידי רוכשי מסמכי המכרז, ייחתמו ע"י המציע  -בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על
 להצעתו.  

 שמירת זכויות .9

כל   .9.1 לעשות  רשאים  יהיו  לא  במכרז  והמשתתפים  לעירייה,  שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  כל 
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  

העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  .9.2
 אי ההסכם.  לתנ

 בחינת ההצעות  .10

 שלבים, כדלקמן:  בשני ההצעות תיבדקנה  .10.1

בדיקה לגבי שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר   -  שלב א' .10.1.1
 למכרז, יעברו לשלב ב' של המכרז.  הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף  

  להלן.    10.2ניקוד המציע והצעתו בהתאם למדדי האיכות המפורטים בסעיף   – שלב ב' .10.1.2

 :  לניקוד המציע אמות מידה .10.2

הניקוד  המידה אמת  מס"ד 
 המירבי 

 אופן הבחינה 

  70עד   הצעת המחיר  .1
 נקודות 

 המוצע על ידי המשתתף במכרז.  שעתיייבחן המחיר ה

כולל    הסכום אינושעה  ₪ ל  54לא ניתן להציע מחיר העולה על  
 ."(המחיר המירבילהלן: ")מע"מ 

  70- הנמוך ביותר יזכה ל  השעתי המשתתף אשר יציע את המחיר  
 נקודות ויתר המציעים יקבלו ניקוד באופן יחסי אליו כדלקמן: 

הצעת  המחיר  הנמוכה  ביותר 

הצעת  המחיר  הנבחנת 
× 70 =  מרכיב  המחיר 

נוסף  2 ניסיון 
לנדרש   מעבר 

  15עד  
 נקודות 

בתנאי הסף    מעבר לרשות פורטה   פתנוס  רשות מקומיתכל  עבור  
להסעות עבורה  ,  3.1שבסעיף   מלווים  המשתתף    מעמיד/העמיד 
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הסף   בתנאי 
3.1 

  האי  )בכל היקף לרבות באופן זמני או קבוע(  2022  –  2017במהלך  
 נקודות אפשריות.   15עד   5 –ל המשתתף  זכאי 

 (. 1)'אבמסגרת מסמך  רשויותיש לפרט על ה

המלצות  3
 חיוביות

  15עד  
 נקודות 

מגופים    שיצרףמשתתף יהא זכאי לניקוד בגין המלצות חיוביות  
 .  להם העניק שירותי העמדת כוח אדם )לא רק מלווים(

בגין כל המלצה אשר תעמוד בתנאים שלהלן יהא זכאי המשתתף 
 נקודות אפשריות.   15נקודות עד  5לסך של עד  

 ההמלצה על נייר לוגו של הממליץ.  .א

 ההמלצה חתומה.  .ב

 ואילך.  2018ניתנה בשנת ההמלצה   .ג

 ההמלצה היא חיובית )לא אינפורמטיבית בלבד(.   .ד

העמדת   .ה לשירותי  ביחס(  גם  )או  ביחס  ניתנה  ההמלצה 
 .  כוח אדם

 xxxxx  100 סה"כ  

 

יוכרז כזוכה במכרז. בכל    בכפוף לאמור לעיל ולהלן, המציע שקיבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר .10.3
יוכלו  מקרה של שוויון בין ההצעות   לוועדת המכרזים על הזוכה  גורמי המקצוע בעירייה  להמליץ 

 מבין ההצעות שקיבלו ניקוד זהה. 

על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי העירייה תהא המלצה שלילית על המשתתף ממזמין שירותים   .10.4
דם רע עם המשתתף, תוכל העירייה לזמנו לשימוע בפני ועדת המכרזים אחר או ככל שלעירייה יש ניסיון קו 

גם אם התקבלו המלצות טובות על המשתתף וגם אם הנ"ל קיבל את ניקוד   –  ולהמליץ על פסילת הצעתו 
 האיכות המזערי הנדרש. 

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות   .10.5
דרך אחרת,  ביח בכל  או  לוואי  בכתב  ובין  בגוף המסמכים  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  ס אליהם, 

ההצעה  יםעלול  לפסילת  פעולה    לגרום  או  תוצאה  לכל  ו/או  המכרזים  ועדת  ע"י  להשלמתה  ו/או 
 . אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

  ול לגרום לפסילת ההצעה אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, על  .10.6
 .או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

רשאית  כל הצעה שהיא כזוכה, כן  אינה מתחייבת לקבוע    למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .10.7
 .  ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

אמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה  מבלי לפגוע בכלליות ה .10.8
שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או  אם יש לה יסוד סביר לחשוש  

תה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי  י שכוונתו הי
על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם  הוגנים, או שהצעתו מבוססת  

 המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. 
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 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,    טעמה(מו מי  )א ועדת המכרזים   .10.9
פתיחת  לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר  

ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות,  
 וכיו'.   מע"מ ודו"חות ניכויים

ניסיונו,   .10.10 אמינותו,  את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  להביא  רשאית  תהא  המכרזים  ועדת 
העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים  כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של  

עם המציע בעבר, וכן לפסול הצעה על סמך ניסיון קודם כאמור. לצורך כך, תהא רשאית העירייה  
לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם  

 העירייה, ככל שיידרש.

 הודעה על זכייה וההתקשרות .11

 יעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה.  עם קב .11.1

עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא  הזוכה את כל המסמכים   .11.2
והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות אישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום  

 על ההסכם המצורף למכרז )מסמך ג'(.  

לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות    11.2כה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  לא מילא הזו .11.3
אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא  
רשאית העירייה לבטל את זכייתו של אותו זוכה במכרז, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי  

ות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא  לגרוע מכל זכ 
רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא  

פי  -פי המכרז ו/או על-לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על
 כל דין.  

 ייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם. העיר .11.4

 ידי העירייה.   - ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .11.5

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את   .11.6
על נספחיו, כמסמך אחד המשלים לו,  זה ואת ההסכם המצורף  זה.    מכרז  כל מקרה של  ב זה את 

בנסיבות שבהן    סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
כנוסח   זה  נוסח  ויראו  ההסכם  נוסח  יגבר  ההסכם,  נוסח  לבין  זה  מכרז  נוסח  בין  ליישב  ניתן  לא 

 המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה. 

 ביטול המכרז .12

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש    העירייה  .12.1
מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות  

 הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

עים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז  יז, לא תהא למי מהמצעל ביטול המכרהעירייה  החליטה   .12.2
 י מטעמה. מו/או כלפי  העירייהכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי  

 עיריית כרמיאל                                                                                                        



 39מתוך  13עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 פרטי המשתתף וניסיון קודם  –( 1מסמך א')

 

 פרטים על המשתתף   .1

        שם המשתתף: .1.1

          מס' הזיהוי:  .1.2

        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:   .1.5

           טלפונים:  .1.6

          פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 המציע  ניסיון .2

 2ומדד איכות    3.1 שבסעיף הסף  תנאי

, במתן שירותי העמדת כוח אדם לליווי 2022  –  2017אשר הינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות, במהלך השנים    מציע
 שעות לפחות.   5,000בהסעות למוסדות חינוך,  עבור רשות מקומית אחת לפחות בהיקף של 

 . ותאגידים עירונייים  כהגדרתה בדין לרבות מועצות אזוריות :"רשות מקומית"

הרשות שם 
 המקומית 

שם איש קשר  
 ברשות המקומית 

טלפון איש קשר  
 ברשות המקומית 

שנות מתן   היקף שעות 
השירותים במהלך 

 2022 - 2017השנים 
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 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 :  הסף לתנאי  מעבר מקצועי  ניסיון

  כוח אדם לליווי , עבורה מעמיד/העמיד המשתתף  3.1בתנאי הסף שבסעיף    פורטהשרשות מקומית נוספת מעבר לרשות    כל
 נקודות אפשריות. 15עד  5 – ל)בכל היקף לרבות באופן זמני או קבוע( יהא זכאי המשתתף  2022 – 2017במהלך  הסעותב

שם הרשות 
 המקומית 

שם איש קשר  
 ברשות המקומית 

טלפון איש קשר  
 ברשות המקומית 

מתן  שנות  היקף שעות 
השירותים במהלך 

 2022 - 2017השנים 

     

     

     

 

 

 ____________________ שם המשתתף: _  

      

 חתימת וחותמת המשתתף: ____________        

         

 תאריך: _______________________        

 עו"ד   אישור

אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של _________________, אשר רשאים לחתום ולהתחייב  
על פי דין בשמו של _________ ]המשתתף[ וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה מחייבות את המשתתף  

 לכל דבר ועניין.  

                 ____________            ___________ 

 עו"ד           אריך ת            
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 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 גוף המזמיןאישור ה –( 2מסמך א')

 לכבוד 

 כרמיאל עיריית 

 אישור בדבר ניסיון קודםהנדון: 

העניק    אני  _________________ ח.פ/ע.מ   ________________________ כי  מאשר  הח"מ, 
שירותי   בהסעות    העמדתל_____________________  לליווי  אדם  חינוך  כוח    בשנים למוסדות 

 . כאמור בתקופה_________, _________ בהיקף של _________ שעות 

 

 שם המאשר: __________________ 

 ___________ : __________תפקיד

 טלפון: _____________________ 

 דוא"ל: _____________________ 

 : _____________________ חתימה

 

 

 

          ______________ 

 חתימה                 
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 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 תצהיר קיום דיני עבודה  –( 3מסמך א')

 ב' )א( לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים 2בהתאם להוראות סעיף  

___________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאחרת אהיה צפוי  אני הח"מ  
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב, כדלקמן:

הנני משמש כמנהל ב________________________________ )להלן: "המציע"(, והנני מוסמך ליתן   .1
 תצהיר מטעם המציע. 

 . כרמיאלשפורסם על ידי עיריית  11/22 מס' במסגרת מכרזהנני עושה תצהיר זה  .2

 .  1976 – המונחים והביטויים בתצהיר זה, הינם כמשמעותם בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו  .3

 הנני מצהיר כי מתקיים לגבי המציע:   .4

  תשס"ב בטבת  י"ז  יום  אחרי  שנעברה  בעבירה  חלוט  דין  בפסק  הורשעו  לא  אליו  זיקה  ובעל    המציע 
)להלן: "חוק עובדים זרים" ( בשנה שקדמה למועד    1991  –( לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א  1.1.2002)

 תצהיר זה.  

 ( 1.1.2002המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עברות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב  )
ש חלפו  זה  תצהיר  במועד  אך  חלוטים,  דין  בפסקי  זרים,  עובדים  חוק  ממועד  לפי  לפחות  שנים  לוש 

     ההרשעה האחרונה. 

 זהו שמי וזו חתימתי: 

        _______________ 

 

בפניי    הופיע   ___________ בתאריך  כי  מאשר   _________________ הח"מ  אני 
כי   ולאחר שהזהרתיו  לי באופן אישי,  ת.ז. _________________/ המוכר   _______________________

 עליו לומר את האמת שאחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפניי על תצהיר זה.  

 

         _____________ _______ 

 

 

 

 

 



 39מתוך  17עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  –( 4מסמך א')

 ( 11)תיקון מס' תנאי לעסקה עם גוף ציבורי  

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

"הגוף"(    –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן  .1

ר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם )להלן: "הרשות"(. אני מצהי כרמיאלהמבקש להתקשר עם 
 הגוף. 

 אני מצהיר כדלקמן:  .2

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

  לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;  9הוראות סעיף 

יעסיק   .3 או  מעסיק  שהגוף  העבודה    100ככל  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  מתחייב  הוא  לפחות  עובדים 
לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

הגוף מתחייב לפעול  )ג( לחוק שוויון זכויות,  9לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף    –
 על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור.  

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,   .4
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.  30בתוך 

         __________________ __ 

 חתימת המצהיר                                                                                                         

 אישור 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי  
, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  ברחוב ____________, מר/גב' ____________

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו  
 בפניי.

 _________________    __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                      תאריך        



 39מתוך  18עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

                                                                                    תצהיר היעדר קירבה –( 5מסמך א')

 לכבוד 

 כרמיאל עיריית

 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות הנדון: 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  כרמיאלעיריית אני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 הקובע כדלקמן : [,נוסח חדש]א׳ )א( לפקודת העיריות  122סעיף  .1.1

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו  ״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק  

בן זוג,    -או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, ״קרוב״  

 הורה, בן או בת, אח או אחות״. 

 ובע: )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הק 12כלל  .1.2

חבר מועצה או קרובו    -״חבר מועצה״    ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, 

 ( )ב(״. 1) 2 -( )ב( ו1) 1או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 הקובע כי:  [,נוסח חדש])א( לפקודת העיריות   174סעיף  .1.3

זוגו או שותפו או  -״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן 

 סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״. 

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :   .2

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

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

 מי שאני סוכנו, העובד ברשות.אין לי בן זוג, שותף או  .2.3

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  .2.4
 נכונה. 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .2.5

( לפקודת העיריות, לפיהן  3א׳ )  122ובפרט מהוראות סעיף  אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל   .2.6
א׳ )א(   122רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף    ,מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3מועצת העירייה ברוב של  

 . לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות

 שם המציע: __________________________ 

 __________________ 

 ימת המציע      חת   



 39מתוך  19עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 הצהרת המשתתף  –מסמך ב' 

  11/22מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס'  אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  
 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו    ,ננו מצהירים בזהה .1
את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים  

 העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  הכרוכות בביצוע הוצאות  העל 

העירייה  על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי   לא הסתמכנו בהצעתנו זו  .2
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים  

  ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו לכל האמור במסמכי המכרז  
 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא   .3
 המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז. 

  הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז   .4
מן   אישור  ו/או  מסמך  נצרף  ולא  במידה  כי  לנו  ידוע  הנדרשים.  המסמכים  כל  את  מצרפים  אנו  ולראייה 

לוועדת המ כי  לנו  ידוע  עוד  וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו.  כרזים שמורה  המפורטים דלעיל, 
יידרש   אשר  נוסף  מסמך  מידע/  כל  להציג  מאיתנו  ולדרוש  ו/או  שלישיים  לצדדים  ולפנות  לחקור  הזכות 
להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב  

 יניה ואף לפסול את ההצעה.  למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות ע 

 .   לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותאנו מקבלים על עצמנו  .5

הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת  הטכניים, המקצועיים וכל הציוד  אמצעים  כל האת  יש לנו   .6
    אם נזכה במכרז.   ואנו מתחייבים לעשות כןלבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז,  

הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והעירייה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא המכרז   .7
 בשלמות. 

ת המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  כן ידוע לנו כי כל התחייבו .8
 . במפורש במסמך זה

 אום עם משתתפים אחרים.  י אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .9

הי .10 זו  לשינוי  נההצעתנו  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  במש  ,בלתי  תקפה  תשעים  ותהא  מהמועד  ך  יום 
להגש במכרז.  האחרון  הצעות  למשך  ת  ההצעה  תוקף  הארכת  לדרוש  רשאית  תהא  העירייה  כי  לנו,  ידוע 

, והכל מבלי לגרוע  תשעים יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו
   כל דין. פי  -על פי המכרז ו/או -על  העירייהמכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית  

חוזרת, כאמור  בסעיף  - משום הצעה לא כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו    ,אנו מסכימים .11
 לביניכם.    מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם    1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3

 



 39מתוך  20עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

והאישורים    מציא את כל המסמכים  נ  כי במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים   .12
 לרבות ההסכם, חתום כדין, והאישור על עריכת ביטוחים.    ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו שעלי

 זו: נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבנ נו ולראיה בא

 

 חתימה:______________________  

 אישור עו"ד

)להלן:  ________________    ח.פ./ע.ר      עו"ד של   אני הח"מ 
בשם  ___________________  על הצהרה זו ה"ה    ייבפנ   חתמו__________    יוםב "( מאשר בזה כי  המשתתף"

של  המשתתף ההתאגדות  מסמכי  פי  על  הדרושים  האישורים  וכל  ההחלטות  כל  המשתתף  אצל  נתקבלו  כי   ,
זו   הצהרה  על  המשתתף  לחתימת  דין  כל  פי  ועל  חתימת  המשתתף  את  וכי  מחייבת  לעיל  המפורטים  ה"ה 

 המשתתף.

 

 _____________________                                                            __________________              
 + חתימת עוה"ד חותמת                                                                                                 תאריך

 

  



 39מתוך  21עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 ההסכם –מסמך ג' 

 2022ביום _________ לחודש _________ שנת  כרמיאלשנערך ונחתם ב

 ב י ן

 עיריית כרמיאל 

 100מרחוב שד' קק"ל 

 כרמיאל 

 ( "העירייה"  –להלן )

 מצד אחד; 

 

 ל ב י ן 

_____________________ 

 מס' זיהוי ______________

 ________________________ מרחוב 

 באמצעות ___________________  

 ת.ז. ______________ 

 ( "הספק" -להלן  )

 מצד שני;      

הסעות עבור עיריית ב  כוח אדם לליווי להעמדת    11/22 פומבי  והעירייה פרסמה את מכרז  הואיל 

 "(;  המכרזלהלן: " ) כרמיאל 

בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו במסגרת המכרז המליצה הצעה למכרז ועל  הגיש    ספקוה  והואיל
 ;  ועדת המכרזים עליו כזוכה במכרז וראש העירייה אישר את החלטת ועדת המכרזים

 ;  כחלק מתנאי המכרז נקבע כי הצדדים יחתמו על הסכם זה להלןו  והואיל

 לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

הוראות   .1.1 עם  ביחד  לקראו  ויש  הימנו  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה  להסכם   המבוא 
 ההסכם עצמן. 



 39מתוך  22עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 כותרות ההסכם נועדו לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות ההסכם.  .1.2

הפרשנות .1.3 תשמ"א  חוק  כחיקוק  1981  –,  ההסכם  את  רואים  פרשנות  לצורך  ההסכם.  על  יחול   ,
 כמשמעותו בחוק הנ"ל.  

 זה )המהווים חלק בלתי נפרד ממנו( הינם:הנספחים להסכם  .1.4

 .שירותיםהמפרט    –נספח א'  .1.4.1

 נוסח ערבות ביצוע.  –נספח ב'  .1.4.2

 נוסח אישור על קיום ביטוחים.   – 'גנספח  .1.4.3

 נוסח הצהרה על סודיות.   –נספח ד'  .1.4.4

 הצעת מחיר.  –נספח ה'  .1.4.5

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

 להגדרות שלהלן יהא הפירוש המופיע בצידן: .1.5

 נציגיו ועובדיו של הספק ומורשיו המוסמכים.  כהגדרתו לעיל לרבות  - "ספק"ה

מלווים   - " השירותים" כרמיאל)כ"א(  העמדת  עיריית  עבור  להוראות    להסעות  בהתאם 
הסכם זה על נספחיו, לרבות ביצוע כלל הפעולות המפורטות בהסכם זה על  

 נספחיו; 

 בעיריית כרמיאל ו/או מי מטעמו.  חינוך  מינהל ראש - "המנהל"

 ספקהוהתחייבויות הצהרות  .2

 בזאת כדלקמן:  ומתחייב מצהיר ספקה

 כי קרא את ההסכם ונספחיו וכי כל תנאי ההסכם נהירים וברורים לו והוא מסכים להם.  .2.1

מורשה על פי דין וכי הינו בעל הכישורים, הידע, המיומנות, הניסיון, האמצעים, כוח האדם  כי הוא   .2.2
 והיכולות למתן השירותים בקשר לאמור בהסכם זה ולפי הוראות העירייה ולשביעות רצונה.  

ובחתימתו    מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת  לביצוע התחייבויותיו מכוח  הסכם זהכי אין כל   .2.3
בזכויות של צדדים שלישיים   פגיעה  יהיה משום  פיו, לא  על  ובביצוע התחייבויותיו  זה,  על הסכם 

 כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.  

כי הוא חותם על הסכם זה, לאחר שקיבל מנציגי העירייה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו   .2.4
למתן השירותים על פי הסכם זה, ולא תהיה לו כל טענה כלפי העירייה בקשר עם אי גילוי מספיק או  

 גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירותים.    

 . את כל הרישיונות, ההיתרים, התעודות, הידע והמומחיות הדרושים למתן השירותיםו כי יהיו ביד .2.5



 39מתוך  23עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 כי לא חל שינוי בפרטים אשר מסר במסגרת הצעתו במכרז. .2.6

הואיל והשירותים מבוצעים במוסדות חינוך, על הזוכה יהא להנפיק ולהחזיק ביחס לכל אחד  כי   .2.7
זכר(  מעובדיו   את  )ממין  ה  השירותים המבצעים  ממשטרת  במוסדות  עדכני  אישור  כאמור  חינוך 

 .2001 –לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א ישראל בהתאם  

כי ינהג ביושר ובנאמנות כלפי העירייה ו/או מי מטעמה תוך יחסי אמון מרביים וכי ימסור לעירייה   .2.8
 מידע נכון ושלם, על כל דבר ועניין הנוגע למתן השירותים. 

המחייבים של איזה ממשרדי הממשלה    הרלוונטיים  מכיר את כלל החוקים, התקנות, הנהליםכי הוא   .2.9
 .לצורך ביצוע השירותים על פיו והוא יפעל על פיהם על כל תיקוניהם  ו/או גופים ממשלתיים אחרים

כל   .2.10 לביצוע  והוגנת  מלאה  תמורה  מהווה  זה  הסכם  פי  על  לו  שתשולם  התמורה    התחייבויותיו כי 
 . לשביעות רצונה המלא של העירייה

 

 הליך העמדת כוח אדם עבור העירייה   .3

לימודים   .3.1 ליווי  מידי תחילת שנת  תעביר העירייה לספק מסמך דרישה לכוח אדם שיעניק שירותי 
 (.  "מסמך הדרישה"כרמיאל )להלן: בהסעות למוסדות חינוך ברחבי העיר 

 עד המועד שייקבע במסמך הדרישה, יעביר הספק לעירייה את הפרטים הבאים:   .3.2

 שם העובד.  .א

 ניסיון רלוונטי )אם ישנו(.   .ב

בקשתה.   .3.3 לפי  ו/או  העירייה  בהסכמת  אלא  שאושר  עוד  החלפת  תבוצע  בשל  לא  עובד  החלפת 
לספק יעניק  לא  כאמור  העובד  אם  רק  תאושר  הספק  אצל  מעבודה  מעבודה/פיטוריו    התפטרותו 

 שירותים בדרך אחרת )כפרי לנסר או אחר(.  

ו/או הנחיות  למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין והוראות  הספק מתחייב   .3.4
כפי שיהיו מעת לעת וזאת מבלי שהדבר גורע מאחריות ו/או יוצר יחסי עובד מעביד בינו    העירייה 

   לבין העירייה.

ישבית ו/או יפגע ו/או ישבש ו/או ימנע, במעשה או במחדל, את  הספק מתחייב כי בכל מקרה הוא לא   .3.5
 השירותים וזאת גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים. 

 ההתקשרות .4

על  עירייה מוסרת בזאת לספק והספק מקבל על עצמו ליתן את השירותים המפורטים בהסכם זה  ה .4.1
ובהתאם    –נספחיו   בנאמנות  ביעילות,  במומחיות,  לפועל  להוציאם  ומתחייב  במיוחד,  א'  נספח 

, בהתאם להוראות כל דין, הוראות הסכם  לסטנדרטים הגבוהים ביותר הכרוכים במתן השירותים
 ועדים שייקבעו על ידי העירייה ובתנאים המפורטים בהסכם זה להלן. זה, בתמורה, במ

העירייה אינה מתחייבת למתן בלעדיות לספק בקשר עם מתן השירותים בהסכם זה והיא תהיה    .4.2
רשאית בכל עת להתקשר עם גופים ו/או אנשים אחרים בקשר עם השירותים האמורים בהסכם זה  

 על נספחיו.  
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 רותים בהתאם להנחיות והוראות המנהל ו/או מי מטעמו.  על הספק לפעול במתן השי .4.3

 

 העובדים על ידי הספקהעסקת  .5

הספק   .5.1 מתחייב  זה  מכרז  נשוא  השירותים  מתן  על  לצורך  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  להעמיד 
חשבונו הוא, כוח אדם מהימן ואיכותי. כמו כן, מתחייב הספק לספק את כל האמצעים הנדרשים  

 , ולהיענות להנחיות העירייה כפי שינתנו מעת לעת.  שגחה עליהםלמתן השירותים, את הה

העסקת העובדים תתבצע על ידי הספק בהתאם להוראות כל דין, מבלי שיתקיימו יחסי עובד מעביד   .5.2
 בין העירייה לבין הספק ו/או בין העירייה לבין העובדים המועסקים על ידי הספק.  

החלפה של כל עובד שהועבר עבורה על ידי הספק והספק יעמיד כוח אדם  העירייה רשאית לדרוש   .5.3
 ימי עבודה מהמצאת דרישה להחלפה כאמור.  7 -עד ולא יאוחר מרייה  חלופי לטובת העי

 

 תקופת ההסכם .6

חודשים לאחר    12-על התחלת מתן השירותים ועד ל  ספקמיום שהודיעה העירייה לתוקף הסכם זה   .6.1
  תקופת ההסכםכאשר לעירייה שמורה זכות הברירה להאריך את  ,  "(ההסכם   תקופת"  )להלן:מכן  

שנים,    5חודשים לכל תקופה נוספת(, עד לתקופה כוללת של  12 –חודשים   1בתקופות נוספות )שבין  
 בכפוף לאמור בהסכם.  

ימים    45על אף האמור לעיל, העירייה תהא רשאית להביא הסכם זה לכלל סיום בהתראה מראש של   .6.2
הסבר או נימוק, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי או בסיום כל אבן דרך שנקבעה אם   ללא צורך במתן 

 נקבעה. 

ההסכם   .6.3 תקופת  שינוייםבמהלך  שיחולו  העירייה   ככל  ה  בתקציבי  משרד  משרד    רווחהו/או  ו/או 
 . מממן השירותים , ישתנה תמהיל השירותים בהסכם לפי הנחיות הגורםהחינוך

של   .6.4 של השירותים  סיום  בכל מקרה  להעברה מסודרת  יפעל הספק  זה,  הסכם  פי  על  ההתקשרות 
 שניתנו על ידו לעירייה ו/או לספק אחר שיבוא במקומו. 

 

 עובדים ואי קיום יחסי עובד ומעביד .7

ין הצדדים מפורשות כי הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, הינם לגבי העירייה  מוצהר ב מוסכם ו .7.1
בין העירייה לבינם יחסי עובד ומעביד, ואין הספק ו/או עובדיו ו/או    בגדר ספק עצמאי, ואין נקשרים

מי מטעמו זכאים לקבל מהעירייה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד  
 ממעבידו.  

מצהיר כי הוא בלבד אחראי לתשלום לעובדיו ו/או למועסקים על ידו של מלוא משכורותיהם    ספקה .7.2
 ו/או הזכויות המגיעות להם, תנאים סוציאליים ותנאי עבודה בהתאם לקבוע על פי כל נוהג וכל דין.  
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  ך לצור  ידו  על  שיועסק  מי  או/ו  עובד  לכל  וברור  מפורש  באופן  לעיל  האמור  את  להבהירמתחייב    ספקה .7.3
 .זה הסכם פי  על התחייבויותיו ביצוע

  זאת  ובכלל,  מטעמו  השירותים  לנותניאו  /ו   לעובדיו  אחראי  בלבד  ספקה   כי  בזאת  ומוסכם  מובהר .7.4
  ביטוח,  ביטוח  דמי, משכורת,  שכר לרבות, לבצעם   שיש והניכויים ההפרשות, התשלומים כל לביצוע 
,  פנסיוניים  תשלומים,  מחלה  דמי,  חופשה  דמי,  נוספות  שעות,  הבראה  דמי,  הכנסה  מס,  לאומי

 . אחר  תשלום וכל פיטורים פיצויי ,  גמל לקופת   תשלומים

  עירייה לבין ה   ו או בין מי מטעמ  ומצהיר שאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינ   ספקה .7.5
  ולצורך ביצוע התחייבויותי   וומטעמ  ואו יחסי שותפות וכי כל העובדים שיועסקו על יד  עבודהיחסי  

בגין כל תובענה  עירייה  לשפות את ה   ספקה בלבד. כן מתחייב    ולפי הסכם זה, יהיו וייחשבו כעובדי 
ה  כנגד  בקיו  עירייהשתוגש  עבודהשעילתה  יחסי  של  מעובדי   הספקבין    מם  מי  מי מטעמו    או  ו או 

ו/או נותן שירותים מטעמו ו/או    וו/או ע"י עובדספק  האו מי מטעמה, בין אם תוגש ע"י  /ו   עירייהל
 ע"י חליפם ו/או יורשם על פי דין ובין אם ע"י צד ג' כלשהו.

לעיל, מבוססת על הצהרותי   וומוסכם עלי  וכי ברור ל מצהיר    הספק .7.6 ,  אלו  וכי התמורה המפורטת 
ה כלפי  שיצר  ה  וההנחה,  עירייההמצג  בי  עירייהשל  ל   ן כי  מטעמו  מי  ו/או  ולא    עירייההספק  אין 
 . הדומתקיימים יחסי עב 

יפעל ביחס להעסקת עובדים במכרז זה בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות   ספקה .7.7
 ויקבל וישמור אישור משטרה תקף ביחס לכל עובד עליו חל החוק כאמור.   2001-מסוימים, תשס"א  

 התמורה  .8

מתן כלל השירותים שכעל הספק לתיתם עפ"י הסכם זה לשביעות רצונה המלא של העירייה,  תמורת   .8.1
, בהתאם לשעות הליווי שבוצעו  וקבועה כמפורט בנספח ה' להסכם זהתשלם העירייה תמורה שעתית  

   .בפועל

 התמורה המפורטת בנספח ה' להסכם זה כוללת את כל הוצאות הספק מכל מין וסוג שהוא.   .8.2

 , עם פירוט השעות שבוצעו ופירוט המלווים,לכל חודש  5-חשבון לתשלום יישלח אחת לחודש עד ה .8.3
ממועד   45)דהיינו שוטף+ 2017 –וישולם בתנאים הקבועים בחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז 

 לעירייה(.  שליחת החשבון

יום    15על אף האמור לעיל, מוסכם כי באם התשלום תלוי בגורם מממן, הוא יידחה וישולם תוך   .8.4
 מקבלת התשלום מהגורם המממן.  

מובהר ומוסכם בזאת, כי פרט לתמורה המצוינת במפורש בנספח ה' להסכם זה, לא תשתנה התמורה   .8.5
לל השירותים שעל הספק לתיתם עפ"י  מכל סיבה שהיא והיא מהווה תשלום מלא וסופי בגין מתן כ

 חוזה זה.  

המגיע   .8.6 סכום  כל  כנגד  לקזזם  רשאית  זו  תהא  מהעירייה,  זה  חוזה  לפי  לספק  המגיעים  סכומים 
לעירייה מהספק לרבות סכומים המגיעים לעירייה הנובעים מנזקים להם אחראי הספק, במעשה  

 ו/או במחדל הנובעים גם מהשירותים שניתנו על ידו לרבות בנושא אחריותו המקצועית. 

 קיזוז .9
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לקזז כל סכום המגיע לה מהספק על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שבינה    העירייה רשאית  .9.1
 לבין הספק, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הספק לעירייה לפי כל דין.  

דרך אחרת,   .9.2 בכל  לגבות את החוב האמור  העירייה  של  מזכותה  גורעות  אינן  זה  סעיף  הוראות 
במסגרת הסכם זה או לכל הסכם אחר שבינו  לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהספק המציא  

 לבין העירייה.  

למרות האמור בכל דין, לא תהיה לספק זכות לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי העירייה וכל   .9.3
 תשלום המגיע לו מאת העירייה. 

 ביטול ההסכם, הפרות  .10

  3הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית או הפר אותו בהפרה לא יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך   .10.1
ימים לאחר שקיבל דרישה לכך מאת העירייה בין בכתב ובין בע"פ, תהא העירייה רשאית לבטל  

 הסכם זה לאלתר, זאת בנוסף לכל סעד שתהא זכאית לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

לעיל בשל הפרה יסודית של הספק, יישא הספק לבדו בכל נזקיו    10.1בסעיף  בוטל ההסכם כאמור   .10.2
צדדים   כלפי  החתומות  מהתחייבויותיו  הנובעות  הוצאותיו  לרבות  ההסכם,  מביטול  כתוצאה 

 שלישיים. 

חוזה(,   .10.3 הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  בחוק  כמשמעה  תוגדר  יסודית"  "הפרה  זה  הסכם  לצרכי 
 מן המקרים הבאים:וכן בכל אחד  1970- התשל"א

 ;אי גילוי מידע מהותי על ידי הספק .10.3.1

 ;נאמנות להסכם זה ו/או למטרותיו-גילוי של אי .10.3.2

הספק נכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע   .10.3.3

 ;לרכושו או לחלק מרכושו, או שמונה מפרק זמני או קבוע לספק

פי  .10.3.4 על  עקב    אם יתברר לעירייה,  כי  לספק,  ותוך מתן הודעה מוקדמת  שיקול דעתה הבלעדי, 

 הוראות שבדין יהיה המשך קיומו של ההסכם לבלתי חוקי או לבלתי אפשרו. 

אם כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של הספק ו/או מי מטעמו השירותים לא יכולים להתבצע   .10.3.5

 באופן סביר ובטוח. 

 אם הספק הפר הוראה יסודית של הסכם זה.  .10.3.6

 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק ישלם לעירייה פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה,   .10.4
של   לקוי  ביצוע  בגין  או  ומסמכיו  ההסכם  לדרישות  בהתאם  נדרשת  עבודה  של  ביצוע  אי  בגין 

 שירותים כמפורט להלן:  

 
 פיצוי מוסכם  הליקוי 

החלפת עובד ללא אישור או דרישה של  
 העירייה  

 ת הפרה יסודי 

אי עמידה בלוחות זמנים ביחס להצבת  
 העובד כנדרש 

 ₪ לכל יום איחור.  1,000

 ₪ לכל מקרה   1,000 התנהגות לא נאותה של מלווה כלפי מוסע 
₪ וביטול ההסכם ומבלי לגרוע מכל   50,000 הפרה יסודית 

 סעד אחר ושיפוי לנזקים אחרים. 
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העירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכות כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה, את סכום הפיצויים  
המוסכמים מראש המפורטים לעיל, ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק לעירייה ו/או לכל  

 פ"י דין, זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה על פי דין.  צד ג' עפ"י ההסכם או ע
 

זכאי   .10.5 יהיה  ולא  כלשהו  כספי  לפיצוי  זכאי  הספק  יהיה  לא  כאמור  ההסכם  של  תוקפו  הופסק 
לתשלום עבור נזק כלשהו. הספק יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם  

תקבל ע"י העירייה עד להפסקת תוקפו כאמור, וכן לתשלום  בידי הספק, ובעד הציוד שסופק וה
 בגין ציוד שסופק, בכפוף להוראות חוזה זה. 

 ערבות ביצוע   .11

  ספקימציא הע"פ הוראות הסכם זה, כולן או מקצתן,    ספקהתחייבויותיו של הלהבטחת מילוי   .11.1
בנספח   המצוי  )בנוסח  בנקאית  ערבות  של    (ב'לעירייה  אלפים  ₪  10,000בסך  שקלים    )עשרת 

  .חדשים(

( חודשים ממועד החתימה על חוזה זה. שלושים  12עשר ) -בתוקף לתקופה של שניםתהא  הערבות  .11.2
ה30) יאריך  הבנקאית  הערבות  פקיעת  מועד  טרם  ימים  הביצוע    ספק(  ערבות  של  תוקפה  את 

נוספת תקופת    12של    לתקופה  אורך  לכל  בתוקף  תהיה  תמיד  הביצוע  שערבות  כך  חודשים, 
 .( יום נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות60)  שישיםההתקשרות וכן לתקופה נוספת של 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית   .11.3
המדד הידוע ביום הכנת הערבות. מובהר, למען הסר ספק,  לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו  

בהתאם    ספקכי המצאת ערבות הביצוע מהווה תנאי מוקדם לביצוע תשלום כלשהו אשר יגיע ל 
 להסכם זה.  

כדי למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לקזז את נזקיה והוצאותיה   .11.4
ואין בכך כדי לגרוע מזכויות העירייה למימוש הערבות    ספק מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע ל

 כאמור לעיל.  

 ושיפוי  אחריות .12

לדיני    ספקה .12.1 בהתאם  כך,  ובתוך  ודין,  תקן  כל  לדרישות  בהתאם  ינתנו  השירותים  כי  מתחייב 
 הבטיחות. 

לעיל,   .12.2 לגרוע מהאמור  על    ספקהמבלי  הבלעדי  השירותיםהינו האחראי  יהיה  אספקת  . הקבלן 
ו/או    ןו/או למי מטעמ  לעירייה ו/או לעירייהאחראי לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  

ו/או מי מטעמו  ספק  מעשה או מחדל של הביצוע הסכם זה ו/או מלצד שלישי כלשהו כתוצאה מ
 על פי הסכם זה.   ספקו/או ספקי המשנה בקשר עם ביצוע התחייבויות ה

לא תהיה אחראית בצורה כלשהי    מטעמהו/או מי    העירייהמצהיר בזאת כי ידוע לו כי    הספק .12.3
על פי הסכם זה ומתחייב לפצות ולשפות    השירותיםלנזקים שיגרמו לו ו/או למי מטעמו בשל מתן  

מי מטעמה בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או כנגד כל תביעה או דרישה,    ו א/ו  העירייהאת  
שהיא עילה  ההוצאות  מכל  לרבות  מטעמה,  מי  נגד  ו/או  נגדה  כלשהו,  אדם  ידי  על  שתוגש   ,

על דבר    ספקתודיע בכתב לשהעירייה  המשפטיות ושכ"ט עו"ד שיגרמו להם, והכל בכפוף לכך  
דרישה   ו/או  תביעה  כנגד  ההגנה  בהליכי  להשתלב  לו  ותאפשר  כאמור  הדרישה  ו/או  התביעה 

 כאמור. 
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לנזקים לגוף    ו אדם אחר המועסק בשירותו ו/או ספקי המשנהאחראי כלפי כל עובד שלו א  ספקה .12.4
קיום   בעקיפין,  או  במישרין  עם,  בקשר  ו/או  עקב  ו/או  כדי  תוך  להם  שייגרמו  לרכוש  ו/או 

 .התחייבויותיו על פי חוזה זה 

הספק מתחייב כי בכל מקרה הוא לא ישבית ו/או יפגע ו/או ישבש ו/או ימנע, במעשה או במחדל,   .12.5
 וזאת גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים. את השירותים 

 

 ביטוח  .13

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על   .13.1
המצורף כחלק בלתי נפרד    "(  הביטוח  אישורחשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ג'  )להלן: " 

ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף  , אצל חברת  וכמפורט להלן     מהסכם זה
 את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות. 

הממונה על    הוראותבהתאם ל  הבזאת, כי מתכונתו התמציתית של אישור הביטוח הינ  מובהר

של    הביטוחיותפי ההתחייבויות    עלת הביטוח  וחוב מ  לגרוע  כדי  הביטוחבאישור    ואיןשוק ההון,  

  ולוודא ,  הביטוחיותהספק להביא לידיעת מבטחו את התחייבויותיו    על .  בסעיף זהכמפורט    הספק

 .  התחייבויותיו כל את כוללים עבורו הנערכים הביטוחים כי

 מבלי לגרוע מכלליות האמור , הביטוחים הנערכים כל ידי הספק כוללים את ההוראות הבאות: 

 יישא בתשלום הפרמיות ובסכומי ההשתתפות העצמית.  הספק לבדו .א

על ידי העירייה וכי  ביטוחי הספק  כוללים סעיף מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך  .ב
 המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בגין ביטוח כפל ושיתוף ביטוחים. 

שקיים   .ג ככל  רבתי  רשלנות  המבטח    –חריג  מזכויות  לגרוע  כדי  בביטול  אין  אולם  מבוטל 
 ומחובות המבטח  

 . הפרה בתום לב של תנאי הפוליסה על ידי הספק לא יפגעו בזכויות העירייה על פיהן .ד

העיריה  ל .13.2 לידי  להמציא  הספק  מתחייב  לכך  מקדמי  וכתנאי  העבודות  תחילת  אישור  פני  את 
ק להמציא לעירייה כל חידוש של אישור זה לפני  על הספ  , כשהוא חתום על ידי מבטחיו.    הביטוח  

ה שלו  כפקיעת תוקפו של הביטוח האחרון שבידי העירייה וזאת כל עוד הסכם זה לרבות כל האר
ישנה לרעה את הביטוחים אותם התחייב הספק לערוך  בתוקף ו/או  יבטל  . ככל ומבטח הספק 

ימים לפחות לפני מועד הביטול    10כאמור , מתחייב הספק להמציא לעירייה אישור ביטוח חדש  
 או השינוי לרעה . 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ולדרישת   .13.3
 העיריה, מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה. 

כ .13.4 ו/או משלימים  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש  הספק  ולדעת  הנ"ל  היה  לביטוחים  לשהם 
מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר  
ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם 

ף אחריות  המבוטח לכלול את העיריה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעי 
 צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
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למען הסר ספק, היה והספק לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לאמור לעיל, כולם   .13.5
לערוך    העירייה רשאית    תהאחבות כלשהי בקשר לכך,    עירייהאו חלקם, הרי, מבלי להטיל על ה

השוטפות   הפרמיות  לרבות  הביטוח,  דמי  את  לשלם  תחתיו,  חלקם,  או  כולם  הביטוחים,  את 
חוקית   דרך  בכל  לגבותם  ו/או  לספק  המגיעים  התמורה  תשלומי  מכל  אלה  תשלומים  ולנכות 

 על ידי הספק  אין בסעיף זה כדי להכשיר את אי עריכת הביטוחים .אחרת

ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיריה ו/או מי מטעמה  הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה   .13.6
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית  
הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את העיריה מאחריות לכל  

 נזק כאמור לעיל. 

 
א .13.7 בקפדנות  לקיים  מתחייב  דמי  הספק  את  ובמועדם  במלואם  ולשלם  הביטוחים  תנאי  כל  ת 

 הביטוח. 

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח כדי להטיל אחריות   .13.8
הספק   את  לפטור  כדי  ו/או  למוסכם  התאמתם  בדבר  אישור  להוות  ו/או  העיריה  על  כלשהי 

 מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. 

א יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העיריה רשאית, אך לא אם ל .13.9
חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות,  
ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעיריה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה  

תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי    לספק בכל זמן שהוא וכן 
להטיל על העיריה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הספק, והספק מוותר בזה על כל טענה  

 נגד העיריה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם. 

ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האיש .13.10 ור לידי העיריה הינם תנאים  מותנה 
יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו  

 כהפרה יסודית של ההסכם. 

 
 

   הספקאיסור הסבה, המחאה או העברת זכויות והתחייבויות על ידי  .14

אלא באישור מראש ובכתב של  לא יהא רשאי להסב או להעביר זכות או חובה שלו מכוח הסכם זה  הספק  
 העירייה. 

 

 ביצוע עצמי   .15

הספק אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או חובותיו לפי חוזה זה לצד שלישי   .15.1
כלשהו, אלא אם ניתן על כך אישור מהעירייה מראש ובכתב. המחאה, שיעבוד או משכון כאמור,  

העירייה לא תכבדם ולא תשלם כל תמורה בגין  ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, ו
 פיהם. -שירות שסופק על

כל עוד  איש הקשר מועסק או מעניק שירותים במסגרת הספק, החלפה של איש הקשר תהא   .15.2
 כפופה לאישור מראש ובכתב של העירייה או לפי דרישת העירייה. 
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באמצעות הספק, תעמוד לעירייה  הפסיק איש הקשר לעבוד או להיות מועסק או להעניק שירותים   .15.3
זכות הברירה להחלפת איש הקשר באיש קשר אחר העומד בתנאי הסף למכרז או לסרב להחלפת  

 איש הקשר כאמור ולהביא את ההסכם לכלל ביטול. 

זה על סעיפיו הקטנים מהווה תנאי מהותי בהסכם והפרתו תהווה כהפרה יסודית של    15סעיף   .15.4
 ההסכם.  

 נים הימנעות מניגוד עניי .16

לרבות ניגוד    – במישרין או בעקיפין    –מצהיר, כי היא אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים    ספקה .16.1
 עניינים מקצועי או עסקי, בינו לבין העירייה והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך.

בדיבור, בכתב, במעשה,    –מתחייב כי בשום נסיבות שהן לא יתחייב באופן ובצורה כל שהם    ספקה .16.2
בשם העירייה ו/או מטעמה ו/או עבורה וכן לא יודה כלפי צד שלישי כל שהוא, בחבות    – במחדל  

קיבל מהעירייה את הסכמתה בכתב ובהתאם    ספק כל שהיא של העירייה, אלא אם ולאחר שה
 לתנאים שהסכימה.

 

 שמירה על סודיות   .17

מתחייב ואחראי לכך שהוא ועובדיו לא יגלו לכל צד שלישי כל מידע הקשור לעירייה אשר   הספק .17.1
הגיע לידיעתם מכל מקור שהוא ולא ישתמשו במידע שהגיע לידיעתם תוך כדי ביצוע השירותים  

 לכל למטרה שהיא, למעט לצרכי הסכם זה.  

פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף  - לוי ההתחייבות עלהספק מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, כי אי מי .17.2
 . 1977-לחוק העונשין, התשל"ז  118

'(  דועובדיו במסגרת מתן השירותים על כתב התחייבות לשמירת סודיות )נספח    הספקכן יחתום   .17.3
 מיד עם חתימתו על הסכם זה. 

 הוראות שונות .18

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם   .18.1
 מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.  

מוסכם בין הצדדים כי כל שינוי בהסכם זה לא יהא לו תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי   .18.2
 הנציגים המוסמכים של הצדדים. 

ין הצדדים כי כל הימנעות ו/או שימוש של מי מן הצדדים הזכות שהוקנתה לו על פי הסכם  מוצהר ב .18.3
 זה או על פי דין, לא תיחשב כוויתור אלא אם נעשתה במפורש ובכתב.  

ימי עבודה ממועד    3כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים בתוך   .18.4
ודה אחד באם נשלחה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני,  שליחתה בדואר, ו/או תוך יום עב

 אם נמסרה במסירה אישית.   –ו/או במועד מסירתה 
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חיובים כספיים הנובעים מהסכם זה, ניתנים לקיזוז. העירייה תהא זכאית לקזז מכל סכום המגיע   .18.5
ובין מכוח הסכם אחר:    ספקממנה לזוכה עפ"י הסכם זה כל סכום המגיע לה בין ע"פ הסכם זה מה

מכח כל חיקוק ולרבות תשלומי אגרת ארנונה ותשלומי    הספקלרבות סכומים המגיעים לעירייה מ
 חובה אחרים. 

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין    המצויים במחוז שיפוטה של העירייהלבתי המשפט   .18.6
 הקשור להסכם זה. 

ימי עבודה ממועד    3נמסרה לנותן השירותים בתוך  כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו   .18.7
שליחתה בדואר, ו/או תוך יום עבודה אחד באם נשלחה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני,  

 אם נמסרה במסירה אישית.  –ו/או במועד מסירתה 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

                ________________       _________________ 

 ספקה       רייה העי
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 מפרט שירותים  –נספח א' 

 כללי  .1

 מסמך זה בא להוסיף על הוראות ההסכם ולא לגרוע מהן.  .1.1

 הוראות ההסכם להוראות נספח זה, יגברו הוראות נספח זה.בכל מקרה של סתירה בין  .1.2

בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו ולבצע כל פעולה הנדרשת  ככלל, על הספק להעניק את השירותים   .1.3
 לשם כך גם אם פעולה זו לא נכתבה במפורש באיזו מהוראות ההסכם על נספחיו.  

מוסדות החינוך   .1.4 עבור  לימודים תגדיר העירייה את כמות המלווים הנדרשת מהספק  כל שנת  בפתח 
 שעות השירות הנדרשות.  המסלולים ואת השונים וכן את

חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא "הסעות תלמידים  להוראות  יבוצע בהתאם  ל, מתן השירותים  ככל .1.5
שתבוא במקומו  ו/או כל הוראה ו/או הנחיה  3.12.2018מיום  ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים"  

, בהתאם להוראות ההסכם  ו/או תעדכן אותו מעת לעת )בכל מקרה של עדכון יחול העדכון על הספק(
 המצ"ב )מסמך ג'( ובהתאם להוראות העירייה.  

לעיל ולא לגרוע    1.5מובהר כי האמור בנספח זה בא להוסיף על הוראות משרד החינוך כאמור בס"ק   .1.6
 מהן. 

וכי שמורות לה כלל הזכויות    עוד מובהר כי העירייה אינה מעניקה בלעדיות לביצוע השירותים לספק .1.7
 את השירותים בעצמה ו/או באמצעות אחרים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.   על פי דין לבצע

 

 כוח אדם   .2

מטעמו   .2.1 יעסיק  לעירייה  הספק  השירותים  מתן  לצורך  הנדרשת  בכמות  מקצועיים  מיומנים,  עובדים 
 (.  המלווים"או " "העובדים")להלן: 

טרם הצבת המלווים בהסעות השונות, ימסור הספק את כל המידע הרלוונטי ביחס למלווים, לרבות   .2.2
כל אישור ו/או מסמך רלוונטי שיידרש על ידי העירייה. לאחר בדיקת כלל המידע מהספק ע"י העירייה  

וה,  בנוגע לזהות המלווים, תקבע העירייה בהתאם לשיקול דעתה בלבד, מי ממלווים רשאי לשמש כמלו 
 ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ביחס להחלטה כאמור.  

ממשטרת ישראל בהתאם לחוק    עדכניאישור    בעלי  וכן  יהיו ללא רישום פלילי  המלווים )ממין זכר(  כל   .2.3
 . 2001 –למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 

 כל עובדי הספק יהיו אזרחי מדינת ישראל הנושאים תעודת זהות ישראלית.   .2.4

 כל עובדי הספק יהיו דוברי השפה העברית על בוריה, לרבות קריאה וכתיבה.   .2.5

 ומעלה.   18כל עובדי הספק יהיו בגילאי   .2.6

 כל המלווים לא יהיו  עם מגבלה רפואית ו/או אחרת, המונעת מהם את ביצוע התפקיד. .2.7
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הספק לא יחליף כל מלווה מבין עובדיו ללא אישור או דרישה של העירייה. החלפה כאמור ללא אישור   .2.8
 העירייה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  

המלווים יספקו את השירותים בהתאם להנחיות העירייה ויהיו מחויבים בשמירה על סודיות והעדר   .2.9
 ניגוד עניינים.  

ב בהסעה באופן קבוע באותה שנת לימודים, וללא תתבצע החלפה  מלווה אשר אושר ע"י העירייה יוצ .2.10
 בין מלווים אלא באישור מראש ובכתב של העירייה.  

מובהר כי הספק לא יזכה בבלעדיות במתן השירותים עבור העירייה. העירייה תוכל במקרי הצורך   .2.11
לפנות לגופים אחרים לקבלת הצעות, זאת כל אימת שהס יעמוד  ולפי שיקול דעתה הבלעדי,  פק לא 

בתנאי ההסכם ו/או לא יציג בפני העירייה עובדים רלוונטיים וכיוב', והכל מבלי לגרוע מהתחייבויותיו  
 של הספק.  

בכל שנת לימודים יספק הספק לטובת השירותים נשוא מכרז זה עבור העירייה מלווים, בהתאם לצרכי   .2.12
את עבודתו במהלך שנת הלימודים מכל  העירייה בכל שנת לימודים ובמהלכה. במקרה בו יסיים מלווה  

סיבה שהיא, מתחייב הספק לספק מלווה חלופי בהקדם האפשרו וללא דיחוי, וזאת על מנת שלא לפגוע  
 ברצף הנוכחות של הילד במוסד החינוכי ובתחושת הביטחון וההיכרות עם המלווה.  

 

   השירותים  .3

יעניק לעיריית   )כ"א( להסעות למוסדות חינוך ברחבי העיר  שירותי    כרמיאלהספק  באופן שוטף,  מלווים 
 באמצעותם יבצעו השירותים הבאים:  

כרמיאל   .3.1 תושבי  המלווים  בתום    –כלל  לביתם  ויוחזרו  האיסוף,  מסלול  בתחילת  מביתם  ייאספו 
אשר  בעיר כרמיאל  ייאספו מנקודת איסוף והורדה קבועה    –המסלול. מלווים שאינם תושבי כרמיאל  

 קבע ע"י העירייה.  תי

ברשותו   .3.2 יחזיק  מטעמה.המלווה  מי  או  מהעירייה  למלווה  תימסר  הרשימה  המוסעים.  של    רשימה 
מספרי הטלפון של ההורים, שם המוסד החינוכי בו  הרשימה תכלול את שמות המוסעים, כתובתם,  

 משובץ המוסע, נקודת האיסוף וההורדה של כל מוסע.  

 המלווה יהא נוכח בכל מהלך ההסעה. .3.3

י  .3.4 בעלייה לרכב ההסעה ובירידה ממנו, וזאת אך ורק בנקודות העצירה שנקבעו    מוסעל  יעסיהמלווה 
העלאה או ההורדה,  ככל שיש צורך בחציית כביש על מנת להגיש לנקודת המראש ביחס לאותו מסלול.  

ות העצירה אשר  להוריד את המוסע שלא בנקוד להעלות ו/או  אין  יסייע המלווה למוסע בחציית הכביש.  
 למסלול הנסיעה.   נקבעו מראש ביחס

הנסיעה יקפיד המלווה כי כל המוסעים ישבו במקומותיהם, חגורים בחגורת בטיחות, מבלי    במהלך .3.5
 נות. להוציא ידיים / ראש מהחלו 

ברגישות, באדיבות, בדייקנות, תוך מתן סיוע  בסבלנות,  באחריות,  ,  בבטיחותייעשה  מתן השירותים   .3.6
גמישות ולדווח על כל חריגה בהתנהלות אל מול המוסע ישירות למחלקה    גילוילפי הצורך,    מוסעיםל

 .לשירותים חברתיים בעירייה 
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, ובכל מקרה לא בכיסא  לכל משך זמן הנסיעה יישב המלווה ליד פתח היציאה והכניסה של רכב ההסעה .3.7
 שליד מושב הנהג.  

 סביבה נקייה, בטיחותית ונעדרת סיכונים ברכב ההסעה.  לדאג המלווה י .3.8

הן  והחשיפה לעישון,    עישון במקומות ציבורייםלמניעת    הצוכוף ויקפיד על שמירת הוראות  אי  המלווה .3.9
חל איסור על עישון ברכב ההסעה הן בשעת הנסיעה והן בעצירה )לרבות כאשר    –  נהג ההסעהעל  ידי  

 . הרכב אינו בעבודה(

בנקודות ההורדה אשר נקבעו    או המוסעים ירדו מרכב ההסעה בפתח המוסד החינוכי  המלווה יקפיד כי   .3.10
 שלא בנקודות שנקבעו מראש ע"י העירייה.  ע"י העירייה. בשום מקרה, אין להוריד מוסעים  מראש

 בתום מסלול ההסעה יבדוק המלווה כי רכב ההסעה הינו ריק ממוסעים.   .3.11

 

 : מטעם הספק איש קשר .4
 

 בקשר עם ביצוע השירותים. הספק ימנה מטעמו איש קשר קבוע אחד שיעמוד בקשר עם העירייה 
 

 
 היקף השעות   .5

המשוער ביחס להסעות למוסדות החינוך השונים נכון למועד פרסום מכרז זה  השנתי  היקף השעות   .5.1
 שעות.    0008, –)ומבלי שהדבר יהווה התחייבות של העירייה להזמנת הסעות כלשהן(, הינו כ 

הינו מכרז מסגרת, וכי העירייה רשאית להקטין ו/או להגדיל את היקף השעות    סכם זהמובהר כי ה
מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה בלבד, ולספק לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה  

 כלפי העירייה ו/או מי מטעמה. 

 . 15/8ועד ליום  , לרבות חופשת הקיץהרשמית מיום פתיחת שנת הלימודיםההסעות תתקיימנה  .5.2

ביא בחשבון במסגרת ביצוע השירותים כי הוא יהא אחראי להעמיד את כוח האדם, השירות,  על הספק לה .6
וכל דבר אחר הנדרש לצורך ביצוע השירותים בהתאם למכרז וכי הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות, בין  

צאות הכרוכות בהעסקת  מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים לרבות הו
 עובדים, הוצאות סוציאליות, אחריות מקצועית על פי דרישות ותנאי המכרז, לרבות רווח.  

 

 

  



 39מתוך  35עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . כרמיאל ייתעיר הסעות עבורב  כוח אדם לליוויעמדת לה  11/22מכרז 

 ערבות ביצוע  –' בנספח 

 לכבוד 

 עיריית כרמיאל 

 ביצוע כתב ערבותהנדון: 

עד  סכום   לסילוק כל    כלפיכם    בזה      אנו ערבים  "המבקשים"(  :הלן____________________)ל על פי בקשת  
  הסך   הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת   בתוספת  שקלים חדשים (  )עשרת אלפים  ₪    10,000   של  לסך

להסכם ל________________________  זאת בקשר    "הפרשי הצמדה"(   :ןלהל) מטה  כמפורט  למדד     הנ"ל 
 . ולהבטחת התחייבויות המבקשים במסגרתו

דרישתכם  מ  ימים  7תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה  
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את  

טענת הגנה כלשהי    הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

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

עו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  משמ  - "מדד"  :בכתב ערבות זה
 ולמחקר כלכלי. 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

( כי  "המדד החדש"  -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן  
 _ ביום  חודש ______ שפורסם  בגין  לעומת המדד  עלה  )להלן    _____המדד החדש  _______נקודות    - היינו 

היסודי"( המדד   "המדד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  והפרשי  הקרן  המצוין      יהיו  הקרן  בסכום  החדש 
 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ביצוע  ערבות  

עד  הביצוע  ערבות   בתוקפה  בכלל____________לתאריך  תישאר  אלינו  ידרישה שתג,    ועד  אחרי  תאריך   ע 
 ענה. ילא ת________________ זה 

 בטלה ומבוטלת.תהא ת זו וערב___________ לאחר יום 

לעניין כתב    חשב כדרישה  ידרישה בפקסימיליה לא ת   ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 ערבות זה. 

 תאריך: ________               _________________________________________בנק: ______
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 אישור בדבר קיום ביטוחים  –' גנספח 
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 הצהרה על סודיות  –נספח ד' 

 לכבוד 

 כרמיאל עיריית 

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים הנדון:  

 

( בהסכם למתן שירותים כמפורט בהסכם  "עירייה"ה  - להלן  )  כרמיאלעיריית  והתקשרתי עם     הואיל 
 (;"השירותים" -)להלן  

לי כי במהלך ביצוע     והואיל לידיעתי,  השירותיםוהוסבר  , או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יבוא 
ושל כל הקשורים    עירייהמידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של ה

בקשר    עירייהבעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש ל  עמה,
 "(; "מידע סודי -)להלן  שירותים או עם הנהנים מהשירותיםאו עם ה  עירייה עם פעולות ה

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים כבדים     והואיל
 : ו/או לנהנים מהשירותים  ו/או לצדדים שלישיים  עירייהל

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא לפרסמו   .1
 מוגבלת.  בלתיולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה 

ב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף כלשהם  הנני מתחיי .2
, במישרין או בעקיפין, לרבות תוכנם, תוצאותיהם או  שירותיםל לעירייה ו/או  בדרך כלשהי, כל פרט הקשור

 "(, והכל לתקופה בלתי מוגבלת. השירותים"פירוט   -כל חלק מהם )להלן 

לא יחול על מידע שגילויו מחויב על פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע    2  -ו    1האמור בסעיף   .3
ככל שתחול חובת גילוי של מידע על פי דין,    שניתנה.לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה    עירייה שניתנה הסכמת ה

אני מתחייב להודיע לעירייה על חובה כאמור וליתן לה שהות מספיקה להגיב על החובה כאמור טרם מסירת  
 המידע. 

  עירייה , אלא לטובת ההשירותים כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי   .4
 . םביצוע השירותיולצורך 

ולעשות את כל הדרוש     השירותיםהנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי   .5
מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל  

שירותים,  ך הקשור, או הנוגע לאמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמ
 . ביצוען ופירוט השירותים

הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או השייך   .6
, בין מכם ובין מצדדים שלישיים,  ביצוע השירותיםלכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן  
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י עבורכם. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע  וכל חומר שהכנת
 סודי.  

בלבד, ובלבד    ההסכםנשוא    השירותים הנני מתחייב כי השימוש שייעשה על ידי במידע יהיה לצורך ביצוע   .7
בצורה כלשהי ל זמין  יהיה  חומר שיופץ או  אופן הכללת מידע סודי במסגרת  )כולל  גורמים  ששום שימוש 

 אחרים( לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע מסוימים או מוגדרים.  

אינה אחראית לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי וכל הסתמכות עליו ע"י    עירייהמובהר כי ה .8
 מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל המידע.

  , לחוק העונשין  118-119ה עבירה פלילית לפי סעיפים  ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהוו  .9
 . 1977 -תשל"ז 

ביצוע  הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין   .10
  לבין כל עניין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדי ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי   השירותים

 בו.

ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם, או    אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין  .11
 לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.

, על התחייבות כלפיכם הזהה  השירותיםהנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על ידי בקשר לביצוע   .12
 ות כאמור.להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייב 

בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית   .13
 כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם. 

נוספת לנאמנות, שמירת סו  .14 והימנעות מניגוד  אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או  דיות 
 עניינים המוטלת עלי על פי כל דין. 

 

 ולראיה באתי על החתום: _________________ 

 

 היום ______________ לחודש _______________שנה _________ 
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 הצעת מחיר  –' הפח נס 

 
אנו הח"מ, לאחר שקראנו את מסמכי המכרז וההסכם על מסמכיהם ונספחיהם, מציעים  

 כמפורט שם באופן שוטף וקבוע תמורת סך  של:  עבור העירייה כ"א ללווי הסעותמיד להע
 
 

________________ ₪ )ובמילים: __________________ שקלים חדשים(  
 לשעה כולל מע"מ  הסכום אינו 

 
 :הערות

 
כולל מע"מ )להלן:   הסכום אינו ₪ לשעה  54הצעת המחיר לא תעלה על סך של  .1

 "הסך המירבי"(. 
 תפסל.  –הצעה אשר תוגש בניגוד לכלל שלעיל, דהיינו בסכום העולה על הסך המירבי  .2
 כולל מע"מ.ההצעה תוגש בשקלים חדשים  .3

 ממשקל בחינת ההצעות במכרז והיא תנוקד באופן הבא:   𝟕𝟎הצעת המחיר מהווה   .4
 

הצעת המחיר הנמוכה ביותר

הצעת המחיר הנבחנת
× 𝟕𝟎 =  ציון הצעת המחיר

 

 

__________________ 

 חתימה וחותמת המציע 

 


