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מועצה אזורית מגידו
מכרז מס' 11/17
למתן שירותי הסעות במסגרת פסטיבל "יערות מ שה "2017
המועצה האזורית מגידו ]להלן " -המועצה"[ מזמי ה בזה לקבל הצעות מחיר למתן שירותי הסעות
במסגרת פסטיבל "יערות מ שה  ,"2017על פי הת אים המפורטים במסמכי מכרז.
את מסמכי המכרז ות איו ,יתן לרכוש במשרדי המועצה האזורית מגידו ,בימים א-ה בין השעות
 9:00-15:00תמורת תשלום של  500ש"ח ,שלא יוחזרו.
יתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתם.
פגישת הבהרות שההשתתפות בה הי ה חובה ,תתקיים בש י מועדים לבחירת המציע ובתיאום
מראש עם איש הקשר מטעם המועצה:
ביום  12.2.17בשעה  10.00באולם הישיבות במועצה אזורית מגידו
ביום  15.2.17בשעה  10.00באולם הישיבות במועצה אזורית מגידו
איש קשר מטעם המועצה ערד חכים טלפון 050-7541384
להצעות יש לצרף את המסמכים והטפסים כמפורט ברשימת מסמכי המכרז.
רשאים להגיש הצעתם רק מציעים שהשתתפו בפגישת ההבהרות.
אין המועצות מתחייבות לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא.
את ההצעות וכל מסמכי המכרז ,חתומים על ידי המציע ,יש להמציא במסירה יד ית ]לא לשלוח
בדואר[ בעותק אחד ,במעטפת המכרז שעל גבה יהיה רשום שם המועצה והכיתוב" :מכרז מס'
 11/17למתן שירותי הסעות במסגרת פסטיבל "יערות מ שה  ""2017ולהכ יסו לתיבת המכרזים
שבמזכירות המועצה האזורית מגידו עד ליום  28.2.17בשעה .15:00
פתיחת תיבת המכרזים תתבצע ביום  28.2.17בשעה  16.00במשרדו של מ כ"ל המועצה האזורית
מגידו.
שאלות בע יין המכרז יש להפ ות בכתב ליועמ"ש המועצה עד  7ימים לפ י המועד להגשת ההצעות
למכרז.

א בדיקתכם את ספחי הביטוח
המועצה אי ה מתחייבות לקבל כל הצעה שהיא.

יצחק חולבסקי
ראש המועצה האזורית מגידו
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מועצה אזורית מגידו
מכרז מס' 11/17
לשירותי הסעות במסגרת פסטיבל "יערות מ שה "2017
רשימת מסמכי המכרז )כולם יוגשו חתומים בתחתית כל דף עם הגשת
המכרז(
 .1הוראות למשתתפים
 .2כתב הצהרה והצעה
 .3הסכם
ספח א' להסכם – ספח ביטוח
ספח  1להסכם – מפרט השירותים
ספח  2להסכם – אישור על קיום ביטוחים
ספח  3להסכם – וסח ערבות ב קאית
ספח  4להסכם  -תצהיר לע יין חוק למ יעת העסקה של עבריי י מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטי ים ,התשס"א2001-
ספח  5להסכם  -תצהיר לע יין העדר הרשעות בעבירות פליליות
ספח  6להסכם – תצהיר לפי ס' 2ב)ב() (1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
לספק בעסקה למכירת כס או למתן שירות.
ספח  7להסכם – פרטי קצין הבטיחות.
ספח  8להסכם  -תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשו ה.
רשימת הטפסים להגשה עם המכרז ב וסף למסמכי המכרז
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

אישור מן הרשות/יות בה/ן הועסק המציע ,חתום על ידי מ כ"ל /מזכיר/גזבר
הרשות ,המראה כי למציע יסיון מוכח באסמכתאות של  3ש ים לפחות ,בתקופה
שבין  1.1.12ועד מועד פרסום המכרז ,ב 2-גופים ציבוריים ו/או רשויות מקומיות
לפחות ,במתן השירותים מסוג השירותים שוא מכרז זה ובהיקף שלא יפחת
מההיקף הדרוש במכרז זה.
מכתבי המלצה מגופים ציבוריים ו/או מרשויות מקומיות המראים כי המציע עומד
בדרישת ה יסיון שבסעיף  1.1שלעיל.
ערבות ב קאית לקיום ההצעה כמפורט בסעיפים  16-17להוראות למשתתפים.
אישור השתתפות במפגש מציעים.
אישור פקיד שומה או רו"ח על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות( התשל"ו – .1976
אישורים כמפורט בסעיף  11להוראות למשתתפים )מורשי חתימה ואישור תאגיד
 /שותפות(.
תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ.
אישור יכוי מס במקור.
צילום הקבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז.
תצהיר לע יין חוק למ יעת העסקה של עבריי י מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטי ים ,התשס"א) 2001-אישורי משטרה יצורפו ע"י הזוכה במכרז( )רצ"ב כ ספח
.(4
תצהיר כי הוא ו/או מ הל בתאגיד המציע ו/או בעל מ יות בו לא הורשעו בעבירה
פלילית לרבות בעבירות ב ייה לפי חוק התכ ון והב יה על תק ותיו ,עבירות על די י
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1.12
1.13

1.14
1.15
1.16

1.17
1.18
1.19
1.20

איכות הסביבה ,עבירות מרמה וכיו"ב אשר רלוו טיים ל שוא המכרז) – .רצ"ב
כ ספח .(5
תצהיר לפי ס' 2ב)ב() (1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-לספק
בעסקה למכירת כס או למתן שירות) .רצ"ב כ ספח .(6
אישור רו"ח לפיו המחזור הכספי של המציע בקשר עם מתן השירותים שוא
המכרז בגופים ציבוריים/רשויות מקומיות ,בכל ש ה בתקופה שבין  1.1.12ועד
מועד פרסום המכרז לא פחת מ) ₪ 10,000,000 -כולל מע"מ( לש ה.
העתק רישיון המציע לעסוק כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב( ,התשמ"ה.1985-
העתק רישיון המציע מאת המפקח על התעבורה ,לפיו הי ו מורשה להסיע בשכר
על פי תק ות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החי וך והתרבות.
העתק רישיו ות הרכבים המיועדים למתן השירותים שוא מכרז ד ן )הן של
המציע והן של קבל י המש ה ככל שבכוו ת הקבלן לעשות שימוש בקבלן מש ה(
לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע וסעים בשכר .מובהר בזאת כי
הרכבים דרשים להיות רשומים ככלי רכב המורשים להסיע וסעים בשכר וכי
הרישיו ות הם אסמכתא לכך והם בגדר מסמך דקלרטיבי.
העתק רישיון תקף ל הל עסקו על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח ,1968-ככל שיש
חובת רישוי עסק על פי דין.
העתק כתב המי וי וההסמכה של קצין הבטיחות של המציע.
אישורים ואסמכתאות המראים כי המציע עומד בת אי סעיף  4.14להוראות
למשתתפים.
אישור השתתפות במפגש הבהרות.

תשומת לבכם – סה"כ יוגשו  3מסמכים המהווים את רשימת מסמכי המכרז
וכן  20טפסים וספים כמפורט בסעיף  1לעיל – אישורי משטרה יושלמו עם
חתימת ההסכם.

מועצה אזורית מגידו
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מכרז מס' 11/17
לשירותי הסעות במסגרת פסטיבל "יערות מ שה "2017
הוראות למשתתפים
כללי
.1

המועצה האזורית מגידו )להלן" :המועצה"( מזמי ה בזה הצעות לשירותי הסעות
במסגרת פסטיבל "יערות מ שה ) "2017להלן" :השירותים" ו/או "העבודות"( ,כמפורט
במסמכי מכרז זה.

.2

השירותים יסופקו לפי ההוראות המצורפות בזה לרבות על פי מפרט השירותים ) ספח 1
להסכם( ועל המציע יהיה לספק את כל כוח האדם ,כלי הרכב וכל הציוד הדרוש לביצוען.

.3

המכרז הי ו למתן שירותים בפסטיבל "יערות מ שה  "2017שימשך שלושה ימים ואשר
יתקיים בין התאריכים  18-20.5.2017או במועד אחר עליו תודיע המועצה.

ת אים להשתתפות במכרז
.4

רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים בת אים המפורטים להלן:
 4.1מציע שהי ו חברה /תאגיד פעיל הרשום בישראל.
המציע יצרף העתק תעודת התאגדות )מאושרת על ידי עו"ד או רו"ח או רשות
מוסמכת( על רישום התאגיד ורשימה מאושרת של מ הליו.
 4.2מציע שיש לו יסיון מוכח באסמכתאות של  3ש ים לפחות ,בתקופה שבין 1.1.12
ועד מועד פרסום המכרז ,ב 2-גופים ציבוריים ו/או רשויות מקומיות לפחות,
במתן השירותים מסוג השירותים שוא מכרז זה ובהיקף שלא יפחת מההיקף
הדרוש במכרז זה.
על המציע לצרף אישור מן הרשויות ו/או מהגופים הציבוריים בהן/ם הועסק המציע ,
חתום על ידי המ כ"ל /מזכיר/גזבר /של הרשות /הגוף הציבורי ,המאשר עמידתו בת אי
זה ,וכן מכתב המלצה אחד לפחות מרשות מקומית ו/או גוף ציבורי.
 4.3המציע שהשתתף בפגישת ההבהרות.
המציע יצרף אישור השתתפות במפגש הבהרות.
 4.4המציע רכש את מסמכי המכרז.
המציע יצרף להצעתו את העתק הקבלה המעידה כי רכש את מסמכי המכרז.
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 4.5המחזור הכספי של המציע בקשר עם מתן השירותים שוא המכרז בגופים
ציבוריים /רשויות מקומיות ,בכל ש ה בתקופה שבין  1.1.12ועד מועד פרסום
המכרז לא פחת מ) ₪ 10,000,000-כולל מע"מ( לש ה.
המציע יצרף אישור רו"ח המאשר זאת.
 4.6המציע מחזיק באישור/תעודה תקפה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת
יהול חשבו ות ,תשלום חובות מס ,שכר מי ימום והעסקת עובדים זרים כדין(
התשל"ו 1976 -המעידה כי המציע מ הל ספרי חשבו ות ורשומות ומדווח
לרשויות המס כחוק.
המציע יצרף אישור פקיד שומה או רו"ח על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות כאמור.
4.7

המציע ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו,1976-
לא הורשע ביותר מ 2-עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מי ימום,
ואם הורשע ביותר משתי עבירות -במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה
תחלוף ש ה לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה.
המציע יצרף תצהיר מתאים חתום ע"י עו"ד )רצ"ב כ ספח .(6

4.8

מציע אשר הי ו בעל ציוד כלים וחומרים המתאימים לביצוע העבודות שוא
המכרז ומעסיק עובדים מיומ ים ומתאימים לביצוע העבודות שוא המכרז.

4.9

מציע אשר רשום כדין כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב( ,התשמ"ה.1985-
המציע יצרף להצעתו העתק הרישיון.

 4.10מציע אשר מחזיק ברישיון בר תוקף על שמו ,מאת המפקח על התעבורה ,לפיו
הי ו מורשה להסיע בשכר על פי תק ות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של
משרד החי וך והתרבות.
המציע יצרף להצעתו את העתק הרישיון וכן את רישיו ות הרכבים המיועדים
למתן השירותים שוא המכרז לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע
וסעים בשכר.
 4.11מציע שבידו רישיון תקף ל הל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח ,1968-ככל
שיש חובת רישוי עסק על פי דין.
המציע יצרף את העתק רישיון העסק.

 4.12מציע שיכול לספק כלי הרכב בכמות הדרושה ובת אים הדרושים לביצוע ההסעות
כמפורט במכרז זה ובמפרט השירותים הרצ"ב כ ספח  1להסכם ,ככל שבכוו ת
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המציע לספק שירותים באמצעות קבלן מש ה ,המציע מתבקש לצרף הצהרה
מטעם קבלן המש ה לע יין כמות כלי הרכב שבבעלותו וכי קיימת לו התקשרות
עם המציע לאספקת כלי רכב לפסטיבל .המציע יצרף את רישיו ות כלי הרכב
שבבעלותו כן את רישיו ות כלי הרכב שבבעלות קבלן המש ה על מ ת להראות
עמידה בת אי כמות כלי הרכב .מובהר בזאת כי צירף הרישיו ות לע יין זה הם
בגדר מסמך דלקרטיבי.
 4.12.1וסח הצהרת קבלן המש ה
הרי י להצהיר כי בבעלותי ______ כלי רכב .מצ"ב רישיו ות כלי הרכב.
כמו כן הרי י להצהיר כי קיימת לי התקשרות לאספקת כלי רכב עם המציע
_____________ לתקופת פסטיבל יערות מ שה
 4.13מציע אשר מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מי וי מטעם
מ הל אגף קצי י בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תק ות התעבורה.
המציע יפרט את שמו המלא של קצין הבטיחות ,מספר זהותו ,כתובתו ומספר
כתב הסמכתו כקצין בטיחות בתעבורה ב ספח  7להסכם.
המציע יצרף את העתק כתב המי וי וההסמכה של קצין הבטיחות של המציע.
 4.14על כל הג המועסק על ידי המציע במתן השירותים שוא מכרז ד ן לעמוד בכל
הת אים הבאים:
 4.14.1הוא בעל יסיון של ש תיים לפחות ב היגה בסוג הרכב אותו הוא והג.
 4.14.2הוא בעל אישור רפואי המעיד כי בריאותו תקי ה.
 4.14.3הוא עומד בדרישות החוק למ יעת העסקה של עבריי י מין מין במוסד
המכוון למתן שירות לקטי ים ,התשס"א.2001-
המציע יצרף אישורים ואסמכתאות המראים כי הוא עומד בת אי זה.

מסמכי המכרז
.5

מסמכי המכרז ,אשר אחרי החתימה על ההסכם עם הזוכה במכרז יהפכו למסמכי
ההסכם  ,הם אלה:
 5.1הוראות למשתתפים.
 5.2כתב הצהרה והצעה.
 5.3ההסכם  ,כולל ה ספחים המצורפים אליו:
5.3.1

ספח א' – ספח ביטוח

5.3.2

ספח " – "1מפרט השירותים.

5.3.3

ספח " – "2אישור על קיום ביטוחים.

5.3.4

ספח " – "3וסח ערבות ב קאית.
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 5.3.5ספח " - "4תצהיר לע יין חוק למ יעת העסקה של עבריי י מין במוסד
המכוון למתן שירות לקטי ים ,התשס"א.2001-
5.3.6

ספח " - "5תצהיר העדר הרשעות בעבירות פליליות.

5.3.7

ספח " -"6תצהיר לפי ס' 2ב)ב() (1לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו 1976-לספק בעסקה למכירת כס או למתן שירות.

5.3.8

ספח " "7להסכם – פרטי קצין הבטיחות.

 5.3.9ספח " "8להסכם  -תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשו ה.
בדיקות מוקדמות
.6

המציע יקרא ויבדוק את כל מסמכי המכרז.

.7

ידיעות והסברים וספים בכל ה וגע למכרז זה ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו

יימסרו במפגש המציעים .על כל קבלן המשתתף במכרז חלה חובת השתתפות
במפגש מציעים – קבלן שלא ישתתף במפגש מציעים– הצעתו לא תדון כלל.
שאלות בע יין המכרז יש להפ ות בכתב ליועמ"ש המועצה עד  7ימים לפ י המועד להגשת
ההצעות למכרז.
.8

על המציע למלא את כל הסעיפים בהצעה ובכל מקום ש דרש לכך במסמכי המכרז .מציע
שלא ימלא את כל הפרטים ה דרשים רשאית המועצה לפסול הצעתו.

.9

אין לרשום שי וי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ובמפרט
השירותים שהי ו קבוע בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא
אלא אם הדבר תבקש במפורש במסמכי המכרז .כל רישום כזה שלא תבקש ,לא יחייב
את המועצה ,אך עלול להביא לפסילת ההצעה.
חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים

 .10על המשתתף לחתום על כל עמוד ועמוד של המסמכים הכלולים בחומר המכרז שעליו
להגיש ,לרבות על עמודי הוראות אלא וכן כל מסמך שישלח אל המציע על ידי המועצה
כגון הוראות וספות ,סיכום פגישת הבהרות ומפגש מציעים וכד'.
.11

הצעה שלא תהיה חתומה כיאות על ידי המציע לפי המפורט להלן – עלולה להיפסל.
11.1

אם ההצעה מוגשת על ידי יחיד ,יחתום המציע תוך ציון שמו המלא ,מספר
תעודת הזהות שלו וכתובתו.
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11.2

אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות ,יחתום לפחות אחד השותפים בשם השותפות
בצרוף יפויי כוח או הוכחה אחרת המעידה על זכותו לחתום בשם השותפות וכן
ירשום בגוף ההצעה את שמות יתר השותפים ,מספרי תעודות הזהות שלהם
וכתובותיהם.

11.3

אם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד ,יחתמו מורשי החתימה בצירוף חותמת
התאגיד ויצורף מכתב בחתימת עו"ד או רו"ח המאשר מי מוסמך לחתום בשם
התאגיד .יש לצרף גם תעודת התאגדות )מאושרת על ידי עו"ד או רו"ח או רשות
מוסמכת( על רישום התאגיד ורשימה מאושרת של מ הליו.

11.4

אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות של חברות או קבל ים יחידים ,אשר וצרה
במיוחד לשם ביצוע העבודות שוא המכרז ,יחתום ציג אחד של כל אחד
מהשותפים ויצרף הוכחות מתאימות על קיום השותפות ה "ל ,על מידת
האחריות של כל שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של ציגי
השותפות.
במקרה של הצעה המוגשת על ידי שותפות של חברות או קבל ים יחידים ,יהיה
חייב לפחות אחד ממרכיביה של השותפות ,לעמוד בכל ת אי הסף ש קבעו
במסמכי המכרז.

 .12על המציע לצרף להצעתו אישורים כדלקמן:
 12.1אישור מן הרשות/יות בה/ן הועסק המציע ,חתום על ידי מ כ"ל /מזכיר/גזבר
הרשות ,המראה כי למציע יסיון מוכח באסמכתאות של  3ש ים לפחות,
בתקופה שבין  1.1.12ועד מועד פרסום המכרז ,ב 2-גופים ציבוריים ו/או רשויות
מקומיות לפחות ,במתן השירותים מסוג השירותים שוא מכרז זה ובהיקף שלא
יפחת מההיקף הדרוש במכרז זה.
 12.2מכתבי המלצה מגופים ציבוריים ו/או מרשויות מקומיות המראים כי המציע
עומד בדרישת ה יסיון שבסעיף  12.1שלעיל.
 12.3ערבות ב קאית לקיום ההצעה כמפורט בסעיפים  17-18להוראות למשתתפים.
 12.4אישור השתתפות במפגש מציעים.
 12.5אישור פקיד שומה או רו"ח על יהול פ קסי חשבו ות ורשומות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות( התשל"ו – .1976
 12.6אישורים כמפורט בסעיף  11להוראות למשתתפים )מורשי חתימה ואישור
תאגיד  /שותפות(.
 12.7תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ.
 12.8אישור יכוי מס במקור.
 12.9צילום הקבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז.
 12.10תצהיר לע יין חוק למ יעת העסקה של עבריי י מין במוסד המכוון למתן שירות
לקטי ים ,התשס"א) 2001-אישורי משטרה יצורפו ע"י הזוכה במכרז( )רצ"ב
כ ספח .(4
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12.11

12.12
12.13

12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20

תצהיר כי הוא ו/או מ הל בתאגיד המציע ו/או בעל מ יות בו לא הורשעו בעבירה
פלילית לרבות בעבירות ב ייה לפי חוק התכ ון והב יה על תק ותיו ,עבירות על
די י איכות הסביבה ,עבירות מרמה וכיו"ב אשר רלוו טיים ל שוא המכרז– .
)רצ"ב כ ספח .(5
תצהיר לפי ס' 2ב)ב() (1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-לספק
בעסקה למכירת כס ו למתן שירות) .רצ"ב כ ספח .(6
אישור רו"ח לפיו המחזור הכספי של המציע בקשר עם מתן השירותים שוא
המכרז בגופים ציבוריים/רשויות מקומיות ,בכל ש ה בתקופה שבין  1.1.12ועד
מועד פרסום המכרז לא פחת מ) ₪ 10,000,000 -כולל מע"מ( לש ה.
העתק רישיון המציע לעסוק כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על
מצרכים ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב( ,התשמ"ה.1985-
העתק רישיון המציע מאת המפקח על התעבורה ,לפיו הי ו מורשה להסיע בשכר
על פי תק ות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החי וך והתרבות.
העתק רישיו ות הרכבים המיועדים למתן השירותים שוא מכרז ד ן לפיהם כלי
הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע וסעים בשכר.
העתק רישיון תקף ל הל עסקו על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח ,1968-ככל שיש
חובת רישוי עסק על פי דין.
העתק כתב המי וי וההסמכה של קצין הבטיחות של המציע.
אישורים ואסמכתאות המראים כי המציע עומד בת אי סעיף  4.14להוראות
למשתתפים.
אישור השתתפות בפגישת הבהרות.

 .13המועצה תהיה רשאית – לפי שיקול דעתה הבלעדי  -לפסול הצעה שלא צורפו אליה כל
המסמכים המפורטים לעיל.
 .14המועצה שומרת לעצמה את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה ,הצעות של מציעים בהתאם
לכישוריהם ו/או יסיו ם ו/או מהימ ותם ו/או יכולתם הכספית.
 .15למען הסר ספק מובהר ,כי המועצה רשאית לפסול על הסף:
15.1

ההצעה של מציע שבעבר היה לה עמו יסיון מר ו/או בלתי מוצלח.

15.2

הצעה של מציע שהמציע או המ הל או בעל מ יות בתאגיד ,הורשע בעבירה
פלילית לרבות בעבירות ב ייה לפי חוק התכ ון והב יה על תק ותיו ,עבירות על
די י איכות הסביבה ,עבירות מרמה וכיו"ב אשר רלוו טיים ל שוא המכרז.
המציע יצרף להצעתו תצהיר כי הוא ו/או מ הל בתאגיד המציע ו/או בעל מ יות
בו לא הורשעו בעבירה פלילית כאמור.
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 .16המועצה תהיה רשאית לדרוש השלמת מסמכים לאחר עילת המכרז על פי שיקול דעתה
על מ ת לבדוק עמידת המציעים בת אי המכרז ,וכן להזמין את המציעים לראיון אישי על
מ ת להתרשם עד כמה הם עומדים בת אי המכרז ובקריטריו ים.
ערבות לקיום ההצעה
 .17מציע המגיש הצעת מחיר ,יצרף להצעתו ערבות ב קאית אוטו ומית ללא ת אי ,מבוילת
כחוק ,לטובת המועצה ,בסך  ₪ 10,000כולל מע"מ )עשרת אלפים ש"ח( ,ב וסח הרצוף
למכרז.
 .18תוקף הערבות שתוגש יהיה עד ליום 28.5.17
 .19כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ,יהיו על חשבון המציע.
 .20אם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא ,תשחרר המועצה את
הערבות לאחר החתימה על ההסכם עם הזוכה במכרז.
 .21אם הצעת המציע תתקבל ,תשוחרר הערבות כ גד חתימתו על ההסכם ומתן הערבות
ואשור קיום ביטוחים בהתאם למפורט בהסכם במעמד חתימתו.
 .22אם המציע אשר הצעתו תקבלה לא יחתום על ההסכם ,ו/או לא ימציא ערבות ו/או
אישור על קיום ביטוחים כ דרש בהסכם ,תהיה המועצה רשאית לחלט את הערבות כולה
או חלקה ,לפי בחירתה ,לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה על ידי אי מתן השירותים על ידי
המציע ומסירתן למציע אחר ,וזאת מבלי כל צורך להוכיח זקים ו/או הפסדים ו/או
הוצאות כלשהם ,וכל זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של המועצה לתבוע את
זקיה הממשיים שיהיו יתירים וגבוהים מסכום הערבות ה "ל.
חתימת ההסכם ,ערבות למתן השירותים
 .23המציע שהצעתו תתקבל על ידי המועצה ,יחתום על ההסכם על כל ספחיו וימציא
למועצה על חשבו ו הוא ,ערבות ב קאית בשיעור של  10%מסכום החוזה כולל מע"מ
שתהווה "ערבות לקיום ההסכם" ,הכל לה חת דעתה של המועצה ,וכן אשור על קיום
ביטוחים ,הכל כמפורט בהסכם .על המציע יהיה לבצע התחייבויותיו אלו תוך  7ימים
ממועד קבלת ההודעה מהמועצה על קבלת הצעתו ,או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על
ידי המועצה .מובהר בזאת כי המצאת הערבות ואישור על קיום ביטוחים תעשה לכל
המאוחר במעמד החתימה על ההסכם.
 .24אם המציע ,אשר הצעתו תקבלה ,לא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא הערבות לקיום
ההסכם ו/או את האשור לקיום הביטוחים תוך הזמן הקבוע בסעיף  23לעיל ,תהיה
המועצה רשאית למסור את מתן השירותים למציע אחר אשר הצעתו ראית לה כ וחה
ביותר או מתאימה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,והערבות להצעה ,כולה או
מקצתה ,תחולט לטובת המועצה בהתאם לאמור בסעיף  22לעיל.
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תוקף ההצעה
 .25ההצעה תישאר בתוקף עד למועד פקיעת תוקפה של הערבות הב קאית ש ית ה להבטחת
קיום ההצעה.
המקום והזמן להגשת ההצעות
 .26על המציעים/ות להשתתף בפגישת הבהרות חובה באחד מ 2-המועדים הבאים לבחירת
המציע ובתיאום מראש עם איש הקשר מטעם המועצה:
ביום  12.2.17בשעה  10.00באולם הישיבות במועצה אזורית מגידו
ביום  15.2.17בשעה  10.00באולם הישיבות במועצה אזורית מגידו
לפרטים וספים יתן להתקשר לאיש הקשר מטעם המועצה ערד חכים
בטל 050-7541384
 .27את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז ,חתומים ע"י המציע יש להמציא במסירה יד ית

בעותק

אחד ,במעטפה סגורה וחתומה במסירה יד ית בלבד שעל גבה יהיה רשום שם

המועצה והכיתוב" :מכרז מס'  11/17לשירותי הסעות במסגרת פסטיבל "יערות מ שה
 ,"2017ולהכ יסו לתיבת המכרזים במזכירות המועצה )משרד המ כ"ל( לא יאוחר מיום
 28.2.17בשעה  15:00בצהריים.
 .28בהצעתו יפרט המציע את אחוז הה חה המוצע על ידו .מובהר בזאת כי הסכום שיתקבל
לאחר הפחתת אחוז הה חה המוצע יהיה כולל מע"מ .17%
מציע שלא יע יק ה חה אלא תוספת – תיפסל הצעתו ולא תובא לדיון כלל .למען הסר
ספק  -יתן להע יק ה חה בגובה .0%
 .29יחד עם ההצעה יחזיר המציע למועצה את כל המסמכים אשר קיבל לצורכי המכרז.
מובהר בזאת שכל המסמכים שקיבל המציע לצורכי המכרז ,הי ם רכושה של המועצה
והם מושאלים למציע אך ורק לשם הכ ת הצעתו ועד למועד האחרון ש קבע להגשת
ההצעות למכרז.
המציע יחזיר המסמכים למועצה בין אם בחר להגיש הצעת מחיר ובין אם לאו.
 .30כל הצעה שלא תגיע לתיבת ההצעות בהתאם להוראות סעיף  27לעיל לא תובא לדיון.
החלטות המועצה
 .31אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או הצעה כלשהי.
.32

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להתחשב בקביעת הזוכה במכרז – בין היתר –
בכישוריו ו יסיו ו הקודם של המציע.
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 .33המציע יציג ככל שיידרש לכך על ידי המועצה ו/או ועדת המכרזים ,את התחשיבים שערך
לצורך הגשת הצעתו למכרז זה ועל מ ת להוכיח כי שמר לעצמו "רווח סביר" וכי הצעתו
מאפשרת לכל הפחות תשלום שכר מי ימום לעובדיו.
 .34יובהר כי המפרט הטכ י/השירותים שב ספח  , 1תון לשי ויים מצידה של המועצה והי ו
בגדר הערכה בלבד ולא יחייב את המועצה בשום אופן.
הוצאות
 .35המועצה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים להגשת
הצעת מחיר ,לרבות הבדיקות המוקדמות ,הערבויות ,דמי ק יית מסמכי המכרז או
הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או ה ובעות ממ ה.
הבהרות ושי ויים
 .36המועצה תהא רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכ יס שי ויים
ותיקו ים במסמכי המכרז ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השי ויים
והתיקו ים כאמור ,יהוו חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל
רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שימסרו על ידי
רוכשי מסמכי המכרז.
 .37המציעים יצרפו את הוראות השי וי האמורות כשהן חתומות על ידם ליתר מסמכי
המכרז שיוגשו על ידם.
מובהר ומוסכם כי המחירים שבהצעה הי ם קבועים והמציע אי ו רשאי לש ותם.
הוראות שו ות
 .38אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ,או כל הצעה אחרת שהיא.
.39

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא
במידה שויתור כזה לא יגרום זק למועצה ולא יפגע בעקרו ות השוויון של המציעים.

 .40המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות הצעה או את ההצעות כולן ,למסור את כל
השירותים שוא המכרז או רק חלק מהן לבעל ההצעה ה ראית לה ככדאית ביותר
בשבילה אפילו אם היא אי ה ההצעה הזולה ביותר.
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 .41למען הסר כל ספק מובהר בזאת ,כי הרשות אי ה מתחייבת לבצע את כל ההסעות ו/או
את ההסעות בכל המסלולים המפורטים במפרט השירותים שב ספח " "1להסכם ,וכי
ההחלטה בע יין מסורה לשיקול דעתה הבלעדי.
 .42המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את השירותים שוא המכרז על חלקיהן
ולמוסרן לבעלי הצעות שו ות כפי שיראה לה ככדאי ביותר עבורה ,אפילו אם הצעותיהם
אי ן הזולות ביותר ובמסגרת כל ה "ל יילקח בחשבון על ידי המועצה ה יסיון הקודם של
המציעים השו ים במתן שירותים דומים בעבר.
 .43המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז לרבות במידה ולא יהיה ב מצא
תקציב ו/או כספים לצורך תשלום בגין ביצוע העבודה מכל סיבה שהיא.
 .44המועצה רשאית להורות על הפסקת קבלת השירותים שוא מכרז זה בכל עת לרבות
לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז ו/או במהלך קבלת השירותים במידה ולא יהיה ב מצא
תקציב ו/או כספים לצורך תשלום בגין ביצוע העבודה ו/או מכל סיבה שהיא וכן להביא
את ההסכם לקיצו בהודעה מראש של  30ימים.
 .45את ת אי המכרז ,המסמכים ה לווים ו וסח החוזה ,עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,
יתן לקבל תמורת תשלום של ) ₪ 500סכום זה כולל מע"מ( )התשלום לא יוחזר(
במזכירות המועצה בימים א-ה משעה .15.00 – 09.00
 .46את המועצה יחייבו אך ורק מסמכים החתומים כדין ע"י המועצה.

איציק חולבסקי
ראש המועצה
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לכבוד
מועצה __________________
א,. .

ה דון :כתב הצהרה והצעה– מכרז מס' __________
א י הח"מ __________________ מס' חברה /שותפות /זהות _________________
שכתובת ו ________________________מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כול ו
ביחד וכל אחד מאת ו לחוד ,כדלקמן:

.1

ה ו מצהירים כי קרא ו ,הב ו וא ו מסכימים לכל מסמכי המכרז על כלל פרטיהם ,לרבות
ההוראות למשתתפים במכרז והסכם מתן השירותים על כלל ספחיו ,ביקר ו במרחב מתן
השירותים ובח ו את כל הת אים וה סיבות הקשורים במתן השירותים ו/או ה ובעים מהם.

.2

להיות מוכ ים ליתן שירותים ולספק ציוד בהיקפם המלא או בהיקף אחר – כפי שיקבע על ידכם
– לא יאוחר מאשר תוך  15ימים מיום קבלת הודעתכם על זכיית ו במכרז או בתאריך אחר
שתודיע ל ו עליו במכתב רשום בהתאם לכל הת אים שבמסמכי ההסכם ,הכל לשביעות רצו ה
המלאה של המועצה.

.3

להתחיל במתן השירותים ואספקת הציוד בהיקפם המלא או בהיקף אחר – כפי שיקבע על ידכם –
ביום  18.5.17או בתאריך אחר שתודיעו ל ו עליו במכתב רשום בהתאם לכל הת אים שבמסמכי
ההסכם ,הכל לשביעות רצו ה המלאה של המועצה.

.4

א ו יודעים ומסכימים לכך שההסכם לא מע יק בלעדיות במתן השירותים למועצה והמועצה
תהיה רשאית בתקופת ההסכם לקבל הצעות מחיר ולקבל את השירותים מחברות /גורמים
וספים על פי שיקול דעתה הבלעדי במשך כל תקופת ההסכם.

.5

להפקיד בידכם – במועד חתימת ההסכם ,או במועד התחלת מתן השירותים ,לפי המוקדם
שבי יהם – ערבות ב קאית ,מבוילת כחוק ,לה חת דעתכם ,בהתאם להוראות סעיף  7.9להסכם.
על ערבות זו יחולו כל הת אים המפורטים במסמכי ההסכם.

.6

להפקיד בידיכם – במועד חתימת ההסכם או במועד התחלת מתן השירותים ,לפי המוקדם
שבי יהם – העתקי פוליסות הביטוח כ דרש בפרק  6להסכם – אחריות זיקין וביטוח – בהסכם
וכן העתקי האישורים והמסמכים האחרים כ דרש במסמכי ההסכם.

.7

ה ו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימת ו על כתב הצהרה זה ,מחייב אות ו ההסכם על כל
המסמכים המצורפים אליו ,כאילו היה חתום על ידי ו ,וגם אם לא חתום על ההסכם בכלל,
תחשב הצעת ו וקבלתה על ידי המועצה בכתב ,כהסכם מחייב בין המועצה לבי ו ,מבלי שהדבר
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יגרע מזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז .אם דרש להתחיל במתן השירותים שוא
המכרז לפ י חתימת ההסכם ,פעל בהתאם לדרישה על פי הוראות ההסכם על כל המסמכים
הכלולים בו.
.8

ידוע ל ו וא ו מסכימים לכך שהמועצה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא
את ההסכם לקצו בת אים ובהתאם להוראות סעיף  9.2להסכם.

.9

כערבות לקיום התחייבויותי ו שבהצעת ו זו הרי ו מצרפים בזה ערבות ב קאית של
ב ק _______________ ס יף ______________ על סך  _________-ש"ח )___________
ש"ח( לפקודתכם ב וסח הרצוף למכרז ומייפים כוחכם באופן בלתי חוזר לממש ערבות זו ,במקרה
ולא קיים התחייבויותי ו – כולן או מקצתן – שבהצעת ו זו ו/או לא תחיל במתן השירותים
שוא המכרז במועד הקבוע בסעיף  2.1להסכם ,בלי כל הודעה או התראה וא ו מוותרים בזה
מראש ,בוויתור סופי מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להת גד לכל צעד שת קטו כדי לגבות את
הערבות ה "ל.

 .10תוקף הערבות הי ו עד לתאריך _____________ והיא תשוחרר על ידכם לאחר חתימת ההסכם
עם הזוכה במכרז.
 .11ה ו מצהירים בזה כי א ו בעלי ידע ו יסיון ובעלי יכולת ארגו ית ,מקצועית וכלכלית מתאימה
למתן השירותים שוא ההסכם ,עומדים לרשות ו עובדים מקצועיים מיומ ים ובעלי יסיון במתן
שירותים מסוג השירותים שוא המכרז ובכמות מספקת ובעלי כל האישורים הרישיו ות
וההיתרים ה דרשים על פי כל דין ,כמו כן ה ו מצהירים כי בעת החתימה על ההסכם ,יהיו
מצויים בידי ו כל כלי הרכב הציוד והעובדים הדרושים למתן השירותים ,כמפורט ב ספח 1
להסכם.
אין באמור לעיל ,בכדי לפגוע בדרישות ת אי הסף לגבי כלי הרכב כח האדם והציוד הדרושים
למתן השירותים וה ו מצהירים ומאשרים שבעת החתימה על ההסכם ,המצב יהיה תואם למצב
בעת הגשת ההצעה למכרז.
 .12מצורפת רשימת גופים עבורם ביצע ו עבודות דומות לעבודות שוא מכרז זה ורשימת המלצות
מהממו ים הישירים מטעם אותם גופים.
מס"ד
1
2
3
4

הגוף

איש קשר
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בעצם הגשת ההצהרה זו ,הרי ו ות ים בזה הסכמת ו לכל הת אים הכלולים במסמכי המכרז
וה ו מוותרים בזה ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טע ה בקשר לכל ת אי ו/או הוראה
הכלולים במסמכי המכרז ,לרבות סבירותם.
 .13ה ו מצהירים כי כל ת אי התשלום יהיו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.
 .14ה ו מצהירים כי א ו עומדים בכל הת אים ה דרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עו ה על
כל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.
 .15ידוע לי כי המועצה רשאית להתקשר עם מציע אחד ביחד לכל סוגי העבודות ו/או לפצל את
העבודות ולהתקשר עם כמה מציעים ביחס לכל אחד מסוגי העבודות או ביחס לחלק מהם כפי
שיראה למועצה ככדאי ביותר עבורה.
 .16ידוע לי כי מחירי המקסימום הכוללים מע"מ ) ,(17%בגין מתן שירותי ההסעות שוא המכרז
והחוזה שעל פיו הי ם כמפורט בטבלה שלהלן בכל סעיף וסעיף.

כלי הרכב
מי יבוס לשעה )שאטלים(
אוטובוס לשעה )שאטלים(
אוטובוס מתל-אביב לפסטיבל  /מהפסטיבל לתל-אביב
אוטובוס מירושלים לפסטיבל  /מהפסטיבל לירושלים
מי יבוס מירושלים לפסטיבל  /מהפסטיבל לירושלים
אוטובוס באחד מקווי המועצה לפסטיבל או ממ ו )כיוון(
מי יבוס באחד מקווי המועצה לפסטיבל או ממ ו )כיוון(
הערות:
 במידה ויידרש מי יבוס/אוטובוס ממקום בארץ שאי ומוזכר במפרט זה ,הוא יתומחר בתיאום עם הקבלן על
בסיס התמחור של קווי ירושלים ,בהתחשב במספר
הקילומטרים.
קווי המועצה )לפסטיבל(:
 .1גבעת עוז-מגידו-מדרך עוז-הזורע-פסטיבל
 .2יק עם מושבה-אליקים-עין העמק-רמות מ שה-
פסטיבל
 .3גלעד-דליה-רמת השופט-עין השופט-פסטיבל
קווי המועצה )חזור(:
 .1פסטיבל-הזורע-מדרך עוז-מגידו-גבעת עוז
 .2פסטיבל-רמות מ שה-עין העמק-אליקים -יק עם
מושבה
 .3פסטיבל-עין השופט-רמת השופט-דליה-גלעד

מחיר מקסימום בש"ח כולל מע"מ
109
175
) 1950לכל כיוון(
) 1950לכל כיוון(
) 1650לכל כיוון(
310
220
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 .1שיעור הה חה )כולל מע"מ  (17%ממחירי המקסימום בכל סעיף בטבלה
שלעיל )הכוללים מע"מ  (17%אשר א ו מציעים ,הי ו כדלקמן:
סך אחוז הה חה ממחירי המקסימום שלעיל ________% :ובמילים
__________________ אחוזים.
ידוע לי כי הסכום שלאחר הפחתת הה חה המוצעת על ידי הי ו כולל מע"מ ואת כל
התוספות.

ידוע ל ו כי המועצה אי ה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו מקסימאלי או מי ימאלי וה תו ים
שבמפרט תו ים לשי ויים מצד המועצה והי ם בגדר הערכה בלבד אשר לא מחייבת ולא תחייב
את המועצה.
המועצה תהייה רשאית להסיר/לבטל מסלולים שלמים ,סעיפים שלמים וכלי רכב וככל ותעשה
כן לא תהייה חייבת בתשלום כלשהו בגין אלה שהוסרו/בוטלו.
ידוע ל ו כי המועצה תשלם רק עבור שעות מתן השירותים בפועל ,בהתאם לדרישתה.
 .2איש קשר מטעם החברה______________ :
 .3הצהרת ו זו והצעת ו זו ית ה ביום ______________מתוך הב ה ורצון
החופשי.

ת.ז / .ח.פ /.מס' שותפות ______________________________
טל' ___________ מס' טל' ייד _________________ מס' פקס' _________________
דואר אלקטרו י ______________.

בכבוד רב,
_________________
חתימה
אימות

א י הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______
התייצב במשרדי ב___________ מר ______________ ושא ת.ז ____________ ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם

בפ י על תצהירו ואישר את תוכ ו ואמיתותו.
____________

_______________
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תאריך

עו"ד

אישור עורך דין  -לתאגיד
א י  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר חתם על ידי ה"ה
______________ ,ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת
_______________ המשתתפת במכרז למתן שירותי הצעות למועצה ___________ )להלן:
"המציע"( בהתאם להוראות המכרז ובהתאם לכל דין.
___________
עו"ד
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מכרז 11/17
הסכם למתן שירותי הסעות במסגרת פסטיבל "יערות מ שה "2017
ש ערך ו חתם ב___________ ביום _____ לחודש ______________ ש ת 2017

בין
המועצה האזורית מגידו
)להלן" :המועצה"(

מצד אחד:

לבין
_________________
רח' ______________
)להלן" :הקבלן"(

מצד ש י:

הואיל:

והמועצה פרסמה מכרז לשירותי הסעות במסגרת פסטיבל "יערות מ שה "2017
להלן "השירותים"(;

והואיל:

והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז והסכים לקבל על עצמו מתן השירותים
שוא המכרז בהתאם למסמכי המכרז ות איו -
לפיכך הוצהר ,הוסכם והות ה בין הצדדים כדלקמן:

פרק  – 1כללי
 1.1דין המבוא והצהרות והכלולות בו כדין הוראות ההסכם.
 1.2בהסכם זה תהה למו חים הבאים המשמעות כמוגדר להלן.
"המכרז"  -מכרז מס'  11/17לשירותי הסעות במסגרת פסטיבל "יערות מ שה  "2017שהתפרסם על ידי
המועצה.
"המ הל" – תי וירבה או כל מי שיתמ ה ע"י ראש המועצה למילוי תפקיד .
"כלי רכב וציוד"  -כלי רכב ,כלים ,ציוד ואמצעים ה דרשים למתן השירותים המפורטים במסמכי
ההסכם.
"המדד"  -מדד המחירים לצרכן – המדד הכללי המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או
כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
"הקבלן"  -לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מ הליו ,קבל י המש ה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת אישור של
המועצה( יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.
"השירותים" – שירותי הסעות במסגרת פסטיבל יערות מ שה  2017כמפורט במכרז ,בהסכם ד ן וב ספח
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 1.3המסמכים שלהלן ייחשבו כחלק בלתי פרד מהסכם זה:
 1.3.1הוראות למשתתפים.
 1.3.2כתב הצהרה.
 1.3.3ההסכם  ,כולל ה ספחים המצורפים אליו:
1.3.3.1

ספח א להסכם – ספח ביטוח

1.3.3.2

ספח " "1להסכם – מפרט שירותים.

1.3.3.3

ספח " "2להסכם – אישור על קיום ביטוחים.

1.3.3.4

ספח " "3להסכם – וסח ערבות ב קאית.

1.3.3.5
1.3.3.6
1.3.3.7

ספח " "4להסכם  -תצהיר לע יין חוק למ יעת העסקה של עבריי י מין במוסד
המכוון למתן שירות לקטי ים ,התשס"א.2001-
ספח " "5להסכם – תצהיר בדבר העדר עבירות פליליות.
ספח " -"6תצהיר לפי ס' 2ב)ב() (1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
לספק בעסקה למכירת כס או למתן שירות.

1.3.3.8

ספח " -"7פרטי קצין הבטיחות.

1.3.3.9

ספח " -"8תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשו ה.

כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות הסכם זה ,יכו ו להלן ולשם הקיצור "מסמכי ההסכם".
 1.4הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם ,כי ידועים וברורים לו לאשורם הת אים והדרישות
שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והת אים המפורטים בהם ובמועדים
ש קבעו.
 1.5הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע ,היכולת ,המשאבים הכספיים ,הכישורים ,המיומ ות,
הציוד העובדים המקצועיים וכל ה דרש על מ ת ליתן שירותים ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי
ההסכם.
 1.6הקבלן מצהיר ומתחייב כי הי ו מעסיק עובדים מקצועיים ומיומ ים בעבודות מסוג העבודות שוא
חוזה ד ן וכי הוא ועובדיו מחזיקים בכל האישורים הרישיו ות וההיתרים הדרושים על פי כל דין.
 1.7הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם ואשר ביצועה
מחייב קבלת רשיון ו/או היתר ו/או מילוי ת אי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו
רשיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו ת אי.

פרק  – 2מתן השירותים
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 2.1הקבלן יתחיל במתן השירותים ביום  18.5.17או בכל תאריך אחר שיודיע עליו המ הל לקבלן הכול
בהתאם ובכפוף לדרישת המועצה ולאחר קבלת אישור המ הל.
 2.2השירותים יתבצעו בהתאם למפרט ספח " -" 1המהווה חלק בלתי פרד מההסכם.
 2.3לא החל הקבלן במתן השירותים בהתאם למפרט שב ספח " "1במועד ש דרש ליתן את השירותים
– תהא המועצה רשאית ליתן שירותים בעצמה ו/או על ידי אחרים ולחייב את הקבלן בהוצאותיה.
מסמך חתום בידי המועצה ,המפרט את סכומי ההוצאות ,יהווה ראיה מכרעת לכל דבר וע יין
ביחס לתוכ ו של המסמך.
 2.4מודגש בזאת כי הסכם זה אי ו מע יק בלעדיות למתן השירותים והמועצה תהיה רשאית בתקופת
ההסכם לקבל הצעות מחיר ולקבל שירותים מחברות /גורמים וספים על פי שיקול דעתה
הבלעדי במשך כל תקופת ההסכם.
 2.5הקבלן מתחייב למלא את הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור במתן
השירותים.
 2.6הקבלן יעסיק עובדים מקצועיים ומיומ ים בעבודות מסוג העבודות שוא חוזה ד ן ,אשר יהיו
מצוידים בכל האישורים הרישיו ות וההיתר על פי כל דין .וברשותו יהיו כלי עבודה ,ציוד חומרים
ורכבים מתאימים ובכמות מספקת למתן כל השירותים ה דרשים עפ"י ההסכם.
 2.7על הקבלן ל קוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למ וע תקלות במתן השירותים,
ולמלא אחר כל הוראות המ הל או באי כוחו למ יעתן.
 2.8הקבלן מתחייב ליתן את השירותים בהתאם למפורט בהסכם זה בצורה מקצועית ויסודית ול הל
יומן מתן שירותים בהתאם להוראות המ הל.
 2.9הקבלן יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המ הל וידווח לו על פי המועדים וה הלים שיקבעו ע"י
המ הל ,על מהלך מתן השירותים ועל תקלות ככל שתהיי ה כאלה.
 2.10הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המ הל בדבר הרחקתו ממקום מתן השירותים של כל
אדם המועסק על ידי הקבלן ,אם לדעת המ הל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,הת הג אותו
אדם שלא כשורה ,או שאי ו מוכשר למלא את תפקידו ,או שהוא והג מעשה רשל ות במתן
השירותים .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא יחזור הקבלן להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד
כלשהו במתן השירותים על פי הסכם זה.
 2.11הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין.
 2.12הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג-1983-
הן על ידי ה הגים והן על ידי ה וסעים.
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 2.13הקבלן מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למ יעת העסקה של עבריי י מין במוסד המכוון
למתן שירות לקטי ים התשס"א – .2001
 2.14הקבלן מתחייב להעסיק הגים שעומדים בת אי הסף הבאים:
 2.14.1ה הג בעל יסיון של ש תיים לפחות ב היגה בסוג הרכב אותו הוא והג.
 2.14.2ל הג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין.
 2.15הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף ,בזמן ,עם רכב תקין ,קי וכשיר לביצוע ההסעות,
והכל על פי הוראות המ הל.
 2.16הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ,ידאג
להפעיל רכב וסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה ,כך שבכל מקרה תבוצע ה
ההסעות במועדן ולפי הת אים שבמסמכי החוזה.
 2.17הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה ,כי
מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו ב ויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים ,כי כלי הרכב
השו ים ,ציודם ,אביזריהם ,סימו יהם ומב יהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותק ות התעבורה
כפי שיהיו בתוקף ,מעת לעת ,לרבות הת אים בהם או ברישיו ותיהם של הרכבים.
 2.18הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצויידים במזגן תקין בערכת
מילוט ובכל אביזרי הבטיחות ה דרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות וסעים,
לרבות ערכת חילוץ ,גלגל חילוץ ,מגבה ,משולש אזהרה ,מטפי כיבוי אש תק יים ,פ סי סימון
ואיתות ,חגורות בטיחות ושילוט וארגזי עזרה ראשו ה ,הכל כמפורט בתק ות התעבורה ,כפי
שתהיי ה בתוקף ,מעת לעת.
 2.19הקבלן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על-ידי
הרשות או ה וסעים.
 2.20הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב יע ו על כל המתחייב מתק ות התעבורה החלות על הסעת וסעים.
 2.21הקבלן מתחייב כי לצורך מתן השירותים יעסיק ,כל תקופת תוקפו של חוזה זה ,קצין בטיחות
בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תק ות התעבורה תשכ"א 1961-אשר פרטיו האישיים יפורטו
ב ספח  7להסכם .קצין הבטיחות יבקר וי הל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה .בין
היתר ,יוודא כי רישיו ות ה היגה של ה הגים המועסקים על ידי הקבלן ה ם בתוקף ,כי הרכבים
המשמשים להסעות ה ם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרישיו ות של כלי הרכב יהיו תקפים
ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.
הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר
בתאום מראש ובכתב עם הרשות ,והקבלן יעביר לרשות את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות
החדש.
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 2.22הקבלן מתחייב לגרום לכך שה הגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם
להעלאת וסעים לכלי הרכב ,וכן במהלך ובסיום ה סיעה על מ ת לאתר חפצים חשודים,ובסוף כל
סיעה לוודא ירידת כל ה וסעים מהרכב.
 2.23הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב ,בעת מתן שירותי ההסעות ,וסעים בעמידה.
 2.24המ הל יהא רשאי ,מבלי שיהא עליו ל מק זאת ,לדרוש מהקבלן להחליף את ה הג ו/או אחד
העובדים והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המ הל.

פרק  -3פיקוח
פיקוח מטעם הקבלן
 3.1הקבלן מתחייב כי אחראי מטעמו ילווה באופן שוטף את מתן השירותים ויפקח על עובדי הקבלן ועל
ביצוען המושלם של השירותים לשביעות רצון המ הל.
פיקוח מטעם המועצה
 3.2הפיקוח מטעם המועצה על מתן השירותים שוא חוזה זה ייעשה ע"י המ הל ו/או מי מטעמו.
 3.3הקבלן מתחייב להישמע להוראות המ הל ו/או מי מטעמו ולבצע בו ביום את הוראותיו ,ה חיותיו
והערותיו.
 3.4כל הוראה ו/או ה חיה ש ת ה לקבלן ע"י המ הל ו/או מי מטעמו תחשב כאילו כללה במפורש
במסגרת הוראות חוזה זה ות איו וכל הפרה של הוראה כאמור תחשב כהפרת ת אי מפורש בחוזה
זה ,על כל ה ובע והמשתמע מכך.
 3.5הקבלן מתחייב כי לאחר מתן השירותים בכל יום יקבל אישורו של המ הל ו/או מי מטעמו בכתב
לפיו בוצעו העבודות לאותו היום לשביעות רצו ו של המ הל ו/או מי מטעמו.

פרק  – 4יחסי הצדדים
 4.1מתן השירותים על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואולם
אין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוע קו למ הל במפורש במסמכי המכרז.
 4.2הקבלן מתחייב לספק על חשבו ו את כל כוח האדם הדרוש למתן השירותים ,את ההשגחה עליהם
ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך .בשירות שלצורך ביצועו קיימת חובת רישום
רשיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום,
כבעל רשיון או בעל היתר כאמור.
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 4.3מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הקבלן
בלבד .הקבלן בלבד ,ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן השירותים על פי מסמכי
ההסכם על ידי עובדיו ו/או קבל י המש ה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת הסכמת המועצה מראש
ובכתב( וכל מי שבא מטעמו ,לרבות תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות
אחרים כ דרש על פי דין וכמקובל בתחום זה .הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם
לפחות שכר המי ימום שייקבע ,מפעם לפעם ,בחוק וכי לדרישת המועצה ימציא לה אשור רו"ח
בע יין.
 4.4הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה ,הבטיחות
והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.
 4.5מוסכם ומוצהר בזה שהקבלן מבצע התחייבויותיו שבהסכם כקבלן עצמאי ולא יהיו שוררים בין
המועצה לבין הקבלן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובד
ומעביד ,וכל אלה אי ם משתלבים במסגרת המועצה ועובדיה ,על כל הכרוך וה ובע מכך ,וכי
הפיקוח המתבצע במסגרת הסכם זה בין הצדדים הי ו פיקוח מקובל בין קבלן עצמאי המע יק
שירותים למזמין המקבל את השירותים והצדדים מצהירים מפורשות כי אין בהסכם זה או
בת אי מת איו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או לפצות את המועצה ו/או לשפותה ,מיד עם
דרישה ראשו ה ,בגין כל חיוב שיוטל על המועצה ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או
המשפטי שו ה מהמוצהר בס"ק זה לעיל.
 4.6במקרה ,שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של הקבלן שאין בין הצדדים
יחסי עובד – מעביד ,תקבע ערכאה שיפוטית מוסמכת ש וצרו יחסי עובד -מעביד בין המועצה לבין
הקבלן ,אזי יחולו ההוראות הבאות כמפורט בסעיפים  4.7 - 4.10להלן.
 4.7התמורה בגין מתן השירותים תקטן רטרואקטיבית ב) %40 -להלן –התקבול-התמורה בגין מתן
השירותים לאחר הקט ה רטרואקטיבית( וזאת בשו ה מהתמורה ה קובה להלן.
 60% 4.8מהתקבול ייחשב כשכר ו 40% -מהתקבול ייחשב כמקדמה על חשבון תשלומים להם היה
הקבלן זכאי ,ככל שיקבע כי הקבלן היה זכאי להם ,כגון :תוספת יוקר ,שעות וספות ,דמי
הבראה ,דמי חגים ,הוצאות סיעה ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות וכל התשלומים הסוציאליים,
ככל שחלו ו/או חלים ו/או שיחולו על המועצה לפי כל דין ו/או הסכם ,החל מיום תחילת מתן
השירותים ועד למועד הקובע.
 4.9במקרה כאמור ,הקבלן מתחייב להשיב למועצה את כל תשלומי היתר שקיבל מעבר למגיע לו,
לרבות מע"מ ,היי ו ,את ההפרש בין התמורה ששולמה לו כעצמאי לבין התקבול שהגיע לו כשכיר,
החל ממועד תחילת מתן השירותים ועד למועד השבת הכספים בפועל ,בתוספת ריבית והפרשי
הצמדה על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה או בתוספת ריבית בשיעור של  7%לש ה ,ממועד קבלת
התמורה ,לפי הגבוה מבין הש ים.
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 4.10הקבלן ישפה ויפצה את המועצה על כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב האמור ,מיד עם
דרישתה הראשו ה של המועצה.
 4.11המועצה תהיה רשאית לקזז מכל סכום לו הקבלן יהיה זכאי את החוב שלו למועצה.
 4.12מודגש בזאת כי כל התוכ יות ,המסמכים ,החשבו ות הצילומים ה וגעים לביצוע הסכם זה,
לשירותי הקבלן ,הם רכושה של המועצה ואין הקבלן רשאי להשתמש בהם או בהעתקיהם או
למוסרם לשימוש ו/או לפרסום צד ג' כלשהו.
פרק  – 5איסור הסבת זכויות והעסקת קבל י מש ה
 5.1הקבלן לא יהיה זכאי למסור ,להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או
מהתחייבויותיו לפי הסכם זה אלא בת אים ובמידה שהמועצה תסכים לכך מראש ובכתב בלבד.
 5.2אין הקבלן רשאי למסור לאחר את מתן השירותים כולן או מקצתן אלא אם ובמידה שהמועצה
הסכימה לכך בכתב ומראש ,ואולם העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן מתן השירות ובין
ששכרם משתלם לפי שעור מתן השירות אין בה כשלעצמה משום מסירת מתן השירותים או חלק
מהן לאחר.
 5.3ת ה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את
הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ,והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל
של ות י השירותים ,באי כוחם ועובדיהם.
 5.4היה והקבלן הי ו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  25%או יותר מהשליטה
בתאגיד או מזכויות השותפות לאחר ,בין אם ההעברה עשתה בבת אחת בין אם עשתה בחלקים,
כהעברת זכות מ וגדת לסעיף  5.1לעיל.
פרק  – 6אחריות זיקין וביטוח
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה ,אובדן ,זק או הפסד שייגרמו לכל רכוש מכל
6.1
סוג ומין שהוא השייכים לקבלן ו/או מי מטעמו ו/או למועצה ו/או לצד שלישי כלשהו וכן
לכל זק ,אובדן ,הפסד ו/או פגיעה שייגרמו לגופו ו/או ל פשו של כל אדם ו/או גוף לרבות
למועצה ו/או לעובדיה ו/או מועסקים על ידה ולרבות עובדי הקבלן ו/או המועסקים על ידו
עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או של מי מעובדיו ו/או מי מטעמו )לרבות קבל ים ו/או
קבל י מש ה של הקבלן ועובדיהם לצורך מתן השירותים שוא הסכם ו/או לצד ג' כלשהו,
כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים(.
6.2

הקבלן ו/או מי מטעמו לא יטע ו להעברת האחריות בגין זק הקשור בפעילותו של הקבלן
ו/או כל מי מטעמו ו/או פעילות ו/או פעולה הקשורים ברכוש הקבלן למועצה ו/או מי
מטעמה .הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כ גד המועצה
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ו/או כל מי מטעמה בגין כל זק ו/או תביעה ו/או דרישה אשר יועלו כ גד הקבלן בכל
הקשור בהסכם.
6.3

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל דמי זק ו/או הוצאה בגי ן עלולה
המועצה להתחייב ו/או לשלם ו/או שתאלץ לשלם או ששילם ,בגין כל זק בגי ו הוא
אחראי על פי כל דין ו/או על פי הוראות הסכם זה.

6.4

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ,בגין כל זק ו/או הוצאה
שייגרמו להם בשל תביעה שתוגש גדם ,בין אם אזרחית ובין אם פלילית ,ובשל הצורך
להתגו ן כ גד תביעה כאמור ,ככל שתביעה זו ובעת מאחריות הקבלן על פי כל דין ו/או
מאי מילוי הוראות הסכם זה ו/או מאי מילוי התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה או הפרת
התחייבויות כאמור ,לרבות כל תביעה לדמי זק.

6.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומאחריותו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור
בהסכם זה ,מתחייב הקבלן לערוך ,לרכוש ולקיים ,על חשבו ו ,באמצעות חברת ביטוח
מורשית כדין בישראל ,מיד עם מועד תחילת מתן השירותים שוא הסכם זה ו/או הצבת
ציוד כלשהו בשטח הפסטיבל על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מש י המועדים
ה "ל( ולמשך כל זמן מתן השירותים ו/או כל תקופה אחרת כמפורט ,ביטוח בהתאם
ל ספח הביטוח המצורף להסכם זה כ ספח "א" המחליף את סעיף הביטוח בהסכם
והמהווה חלק בלתי פרד הימ ו )להלן ":ספח הביטוח"(.

6.6

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת ספח א' " ספח ביטוח" חתום על ידו ו ספח " 2אישור
עריכת ביטוחים" חתומים על ידי מבטחיו ללא הסתייגויות הי ם ת אי מתלה ומקדים
ובהעדר קיום אישורים ו/או ספח ביטוח כאמור בהתאם להסכם ,המועצה זכאית למ וע
מן הקבלן תחילת ו/או המשך מתן השירותים שוא הסכם זה ,וזאת ב וסף לכל סעד
השמור למועצה עפ"י החוזה או הדין.

6.7

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אי ה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר
אחריותו הבלעדית של הקבלן ל זקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או
על פי הדין.

6.8

ב וסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,מוסכם בזה כי המועצה תהא רשאית לקזז ו/או
לעכב כל סכום לו הי ה זכאית על פי ת אי סעיף זה )סעיף  (6מהתמורה העומדת לזכות
הקבלן.

6.9

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה ,כולן או חלקן,
מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

פרק  – 7תשלומים וערבות
 7.1בתמורה למתן השירותים במהלך תקופת הסכם זה בהתאם לאמור במפרט השירותים  -ספח 1
להסכם ,תשלם המועצה לקבלן תמורה בהתאם לסכום הצעתו של הקבלן.
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החליטה המועצה שלא לבצע באמצעות הקבלן חלק מהשירותים ,תופחת התמורה בהתאם למחירי
המקסימום המפורטים בהצעה ב יכוי הה חה ש תן הקבלן.
 7.2מוסכם בזה במפורש בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית להקטין או להגדיל את היקף העבודות –
לפי הצעת המחיר ש תן הקבלן )לאחר ה חה( ,עד ) 50%חמישים אחוזים( מסכום ההסכם כאמור
בסעיף  7.1לעיל וזאת בין ע"י מחיקת סעיפים שלמים ו/או חלקי סעיפים מהרשימה שבמפרט
השירותים ) ספח  (1ו/או בהצעת הקבלן ובין ע"י הקט ה ו/או הגדלה של הכמויות שבאותה רשימה
ובלבד שכל הגדלה – לא תחייב את המזמין ,אלא אם ית ה לה הסכמתו בכתב ומראש של גזבר/ית
המועצה.
 7.3מודגש כי היקף העבודה שבמפרט השירותים ) ספח  (1הי ו היקף משוער בלבד והוא אי ו מחייב ולא
יחייב את המועצה.
 7.4מודגש בזאת כי התמורה ה זכרת לעיל הי ה כוללת מע"מ ) (17%ותהא סופית ומוחלטת ולא תיווסף
אליה כל תוספת מכל סוג שהיא.
 7.5המועצה רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה ,חוב ,בין קצוב בין שאי ו קצוב,
המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבי יהם או על פי כל דין .הוראות סעיף
זה אי ן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.
 7.6הקבלן יגיש חשבון מפורט בו ייכלל אך ורק הסכום ה זכר בהתאם לאמור בסעיף  7.1לעיל ,בצירוף
דיווח פעולות הקבלן .לאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י המ הל וגזבר/ית המועצה המוסמכים לכך
ישולם החשבון בשי ויים או ללא שי ויים לפי קביעת גזבר/ית המועצה.
 7.7הקבלן יעביר דיווח פעילות יחד )בצירוף( עם הגשת החשבו ית ,לכל אורך תקופת החוזה ותקופות
ההארכה ,דו"ח זה יכלול את כל הפעולות והשירותים ש ית ו ע"י הקבלן למועצה בגי ן הוגשה
חשבו ית התשלום .דיווח הפעילות יכלול טבלה שתפרט את שעות העבודה ואת כל הפעולות שבוצעו
ע"י הקבלן במועצה.
 7.8את התמורה תשלם המועצה לקבלן בת אי תשלום של "שוטף  65 +יום" .למען הסר ספק ,התמורה
כוללת את כל החומרים ,הציוד ,כוח האדם וכד' הדרושים לקבלן לצורך מילוי התחייבויותיו על פי
הסכם זה .מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יהא זכאי לדרוש מהמועצה תמורה וספת ו/או החזר
הוצאותיו בכל הקשור לביצוע השירותים על פי הסכם זה ומוסכם כי למועצה שמורה הזכות לקזז
מהתמורה המגיעה לקבלן ,כל סכום המגיע מהקבלן למועצה.
 7.9מוסכם כי איחור בתשלום כל חשבון בתקופה של עד  30יום וספים מיום אישור החשבון לא תחייב
את המועצה בתשלום הפרשי הצמדה ו/או ריבית .וכי רק פיגור בתשלום העולה על  90ימים מיום
הגשת החשבון יחד עם איחור של עד  30יום וספים מיום אישור החשבון יזכה את הקבלן
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית רגילה ה הוגה אצל חשב משרד האוצר.
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 7.10עם חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי המועצה ערבות ב קאית אוטו ומית ,בלתי מות ית
וצמודה ע"ס  _____________) ________.-שקלים( ) ₪כולל מע"מ( ,בהתאם ל ספח  3להסכם,
להבטחת ביצוע כל ההתחייבויות על פי מסמכי ההסכם .הערבות תהא לתקופה של  3חודשים לאחר
תום תוקפו של הסכם זה.
פרק  – 8הפרות ,ביטול הסכם ופיצויים
 8.1יכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם.
 8.2היה והקבלן יפר ההסכם ,תהא המועצה זכאית לכל סעד ותרופה משפטית העומדים לה על פי
הסכם זה ועל פי כל דין ,ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות תהא זכאית לתבוע פיצויים על הפרת
ההסכם ולחלט את הערבות הב קאית.
 8.3השתמשה המועצה בחלק מזכויותיה על פי סעיף  8.2לעיל ,לא יראו את השימוש האמור בזכויות
המועצה כביטול ההסכם על ידי המועצה אלא אם המועצה הודיעה על כך במפורש ובכתב ,והקבלן
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ית ה לו הודעה ,כאמור.
 8.4מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד על פי דין ו/או על פי הסכם זה ,תהיה המועצה זכאית בכל
מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים אשר יגיעו ממ ה ו/או מאחרים לקבלן כל
סכום כסף הדרוש לכיסוי כל אשר יגיע לה מהקבלן לרבות כדמי זק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או
כהחזר ק ס ששולם על ידי המועצה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מהפועלים
מטעמו ו/או תשלום חוב שבו חייב הקבלן למועצה בתור רשות מקומית על פי דין ,לרבות חוקי העזר
שלה ו/או בכל דרך אחרת.
 8.5החליטה המועצה להביא את ההסכם לסיומו כאמור ,לא תהיה המועצה חייבת בתשלום כספים
ו/או פיצוי כלשהם לקבלן מלבד התמורה שתגיע לו בעבור השירותים ש תן בפועל עד למועד ה קוב
בהודעת המועצה לסיום תוקף ההסכם.
 8.6מבלי לגרוע בכל סעד או תרופה אחרים המוק ים לרשות המזמי ה על פי הסכם זה או על פי כל דין,
מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות ההסכם המפורטות להלן ,תהא הרשות המזמי ה זכאית
לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:
ושא ההפרה
איחור של מעל  15דקות ועד  30דקות בהתייצבות
לתח ת האיסוף הראשו ה או לשעת תחילת האיסוף
איחור של מעל  30ועד  45דקות בהתייצבות לתח ת
האיסוף הראשו ה או לשעת תחילת האיסוף
איחור של מעל  45דקות בהתייצבות לתח ת האיסוף
הראשו ה או לשעת תחילת האיסוף
רכב הסעה מלוכלך
מזגן לא תקין  /לא עובד מעל 1יממות
מזגן לא תקין  /לא עובד מעל  2יממות )ב וסף על כל

פיצוי מוסכם
₪ 150
₪ 500
₪ 1,000
₪ 250
₪ 500
₪ 750
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פיצוי(
הת הגות לא אותה של ה הג
רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ 10 -ש ים

₪ 500
 ₪ 1,500לכל יום
עבודה
 ₪ 1,000לכל הסעה

רכב שלא מתאים לדרישות הרשות המזמי ה
איסוף או פיזור שלא ב קודה מאושרת על ידי הרשות
המזמי ה
₪ 5,000
אי ביצוע סריקה ברכב בתום כל סיעה לוודא ירידת כל
ה וסעים
 8.7הרשות המזמי ה זכאית ל כות את הפיצויים המוסכמים ה קובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן,
או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,לרבות חילוט הערבות או חלקה ,לפי הע יין ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי של הרשות המזמי ה.
₪ 1,000

 8.8יכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו.

פרק  – 9תקופת ההסכם
 9.1תקופת ההסכם היא כמפורט:
 9.1.1התקופה מיום  18.5.17עד ליום ) 20.5.17להלן":תקופת ההסכם"(.
 9.2המועצה רשאית ,לפי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא הסכם זה לידי סיום ,לאחר מתן הודעה
בכתב לקבלן של  30ימים מראש .הפסיקה המועצה את ההתקשרות כאמור ,לא תהא חייבת במתן
פיצוי כל שהוא לקבלן ,ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טע ה ,כספית או אחרת ,מכל סוג ומין ללא
יוצא מן הכלל ,גד המועצה בשל כך.
 9.3המועצה בלבד רשאית להאריך את תוקפו של הסכם זה באופן שיחול גם על פסטיבל יערות מ שה
לש ת  , 2018ו/או  2019ו/או  , 2020ובפרט שתודיע לקבלן על הארכת ההסכם לפסטיבל הרלוו טי
עד כ 90-ימים לפ י מועד הקבוע לפסטיבל הרלוו טי .להמחשה :ככל שפסטיבל יערות מ שה 2018
יחל בתאריך  1/5/2018תידרש הודעה לקבלן עד לתאריך .1/2/2018

פרק  - 10סודיות:
 10.1הקבלן מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע והמידע מכל מין וסוג ,אשר יגיע לידיו בין
בעל פה ובין בכתב ,בין בצורה ישירה ובין עקיפה ,השייך או ה וגע בכל צורה ואופן לפעילות המועצה
המקומית ,לרבות כרשות ציבורית ,עסקית וכמעסיקת עובדים ,ולרבות מידע בדבר טכ יקות
וטכ ולוגיות ,שיטות עבודה ,מקורות מימון ות איהם ,ת אי עבודה ,שכר ,תוכ יות ,מפרטים ,תו ים,
וכל מידע אחר ה וגע למועצה ו/או לתושבים בתחומה )להלן  -המידע(.
סעיף זה הי ו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 10.2עוד מתחייב הקבלן ,לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו על ידי אחרים ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,למעט לצורך קיום הוראות הסכם זה ,וזאת הן בתקופת הסכם זה והן לאחר סיומו,
מכל סיבה שהיא ,ללא הגבלה בזמן ,והכל למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין ,מידע אשר הפך
להיות חלת הכלל או מידע ש מסר לקבלן מצד שלישי אשר החזיק בו כדין.
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סעיף זה הי ו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 10.3עוד מתחייב הקבלן להחתים את עובדיו וקבל י המש ה מטעמו ,להם יימסר המידע ,על התחייבות
סודיות כ הוג אצל הקבלן.
פרק  – 11סכסוכים:
 11.1כל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לע יי ים ה דו ים בחוזה זה או
ה וסעים ממ ו – למעט ע יי ים בת אי תשלום או ה מסרים לפי חוזה זה להחלטת הגזבר -יובאו
להכרעת בורר יחיד שיתמ ה ע"י הצדדים ובהעדר הסכמה בי יהם על מי וי הבורר ,יתמ ה הבורר
לפי פ יית אחד הצדדים ע"י הממו ה על מחוז צפון במשרד הפ ים .הבורר יפסוק לפי הוראות החוק
ויהיה פטור מדי י הראיות לסדרי הדין ויהא חייב ל מק את פסק הבורר.
 11.2חתימת הצדדים על חוזה זה תחשב כחתימתם על שטר בוררין ולבורר ית ה רשות וסף לסמכותו
ליתן פסק דין סופי ,לתת החלטות חלקיות או צווי בי יים.
 11.3הצדדים יישאו שווה בשווה בשכר טרחתו של הבורר.
 11.4בחתימתם על חוזה זה מתחייבים מורשי החתימה המוסמכים של המוכר בכל התחייבויות המוכר
עפ"י חוזה זה על ספחיו ,ביחד ולחוד עם המוכר.
פרק  – 12שו ות
 12.1להסכם זה יצרף הקבלן בעת חתימתו אישורי משטרה לקבלן ולכל עובדיו וזאת בהתאם לחוק
למ יעת העסקה של עבריי י מין במוסדות מסוימים )התשס"א  (2001-כחלק בלתי פרד מהסכם זה.
צירוף אישורים אלה הי ם ת אי לחתימת המועצה על הסכם זה ,וכ יסתו לתוקף .לא יצורפו להסכם
זה אישורי משטרה לעובדי הקבלן – לא ייכ ס הסכם זה לתוקף על אף חתימת הקבלן ו/או המועצה
ו/או ש יהם.
 12.2גילה הקבלן סתירה בהוראות ההסכם ו/או בהוראות ה ספחים ו/או סתירה בין הוראות ה ספחים
השו ים ,יפ ה למ הל על מ ת לקבל ה חיות בדבר הפירוש ה כון .הפירוש ש יתן על ידי המ הל יחייב
את הקבלן.
 12.3המועצה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה כל חוב ,בין קצוב ובין
שאי ו קצוב ,המגיע לה ממ ו על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 12.4ספרי המועצה וחשבו ותיה ישמשו ראיה מכרעת בכל ה וגע לתשלומים ששולמו לקבלן מאת
המועצה וכן בכל ה וגע לסכום שיי תן למועצה על ידי הקבלן.
 12.5לקבלן אין ולא תהיה זכות קיזוז ו/או עיכבון מכל סיבה שהיא .הקבלן מוותר על זכות הקיזוז וזכות
העיכבון.
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 12.6הסכמה מצד המועצה או המ הל לסטות מת אי מסמכי ההסכם במקרה/ים מסוים/ים וספציפי לא
תהווה תקדים ולא ילמדו ממ ה גזירה שווה למקרה אחר .כל הסכמה ,כאמור ,טעו ה אישור בכתב,
חתום כדין ע"י המועצה.
 12.7באחריות הקבלן לדאוג לקיומם של אישורי משטרה לקבלן ולכל עובדיו וזאת בהתאם לחוק
למ יעת העסקה של עבריי י מין במוסדות מסוימים )התשס"א  (2001-ככל שהשירותים ו/או
העבודות דורשות ,המועצה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להציג אישורים אלה.
 12.8כל התחייבות המוטלת על הקבלן לפי הסכם זה ,תהיה המועצה רשאית אך לא מחויבת לעשותה
במקום הקבלן ,בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת ,וכל ההוצאות וה זקים בקשר לכך יחולו על הקבלן.
 12.9ב וסף ,מבלי לפגוע באמור לעיל ,מודגש כי את המועצה יחייב אך ורק מסמך בכתב החתום כדין על
ידי המועצה.
12.10מוסכם בין הצדדים כי מסמכי ההסכם משקפים כו ה את המוסכם והמות ה בי יהם במלואו וכי
המועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב
או בעל פה שאי ם כללים במסמכי ההסכם ואשר עשו ,אם עשו ,קודם לחתימתם .כל ויתור
הסכמה או שי וי מהוראות מסמכי ההסכם לא יהא להם כל תוקף אלא אם עשו בכתב ובחתימת
ש י הצדדים.
12.11כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למש הו על פי מסמכי ההסכם תי תן במסירה אישית או במכתב
רשום לפי הכתובת המצוי ת במבוא להסכם זה .הודעה ש שלחה בדואר רשום תחשב כ תקבלה 72
שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________________
המועצה

_____________________
הקבלן
אישור עו"ד לתאגיד

א י  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי ההסכם חתם על ידי ה"ה ______________,
ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ בהתאם לכל דין.
___________
עו"ד
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ספח "א"
ספח ביטוח להסכם הסעות פסטיבל יערות מ שה 2017
 6.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הקבלן
לערוך ולקיים למשך תוקפו של הסכם זה וכל עוד קיימת לו חבות על פי דין ,את
הביטוחים המפורטים בהסכם זה ובאישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה
ומהווה חלק בלתי פרד מההסכם באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל
)להלן" :ביטוחי הקבלן"( ,והמסומן כ ספח" ) " 2להלן" :אישור עריכת ביטוחי
הקבלן"(.
 6.2הקבלן מתחייב להמציא לידי המועצה את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום
על ידי מבטחיו מיד בסמוך לאחר זכייתו במכרז.
 6.3הקבלן מתחייב להמציא למועצה בסמוך לפקיעת תוקפו של אישור עריכת
הביטוח ,אישור על הארכת תוקפו של אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי
חברת ביטוח כאמור.
 6.4מוסכם ומוצהר בזאת ,כי המצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן ,הן בתחילת
ההסכם והן עם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח ,הי ה ת אי מתלה
ומקדמי להמשך מתן השירותים ו /או כל פעילות אחרת בשטחים בהם יתן
השירותים ,וכי המועצה תהא זכאית למ וע מהקבלן פעילות בשטח הפסטיבל היה
והאישור כאמור לא הומצא מיד עם כ יסת תוקפו של הסכם זה.
 6.5מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן לערוך את הביטוחים המפורטים:
5.1

ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגבול אחר יות של  ₪ 10,000,000למקרה
ולתקופת ביטוח ש תית.

5.2

ביטוח חבות מעבידים בגין כל המועסקים על ידו בגבול אחריות 6,000,000
 ₪לתובע ו  ₪ 20,000,000לתקופת ביטוח ש תית.

5.3

ביטוח אחריות מקצועית קצין בטיחות רכב בגבול אחריות של ₪ 4,000,000
למקרה ולתקופת ביטוח ש תית.

 6.6מבלי לג רוע מהאמור לעיל וב וסף לו ,החברה מתחייבת כי בגין כל אחד מכלי
הרכב אשר ישמשו לשם קיום ההסעות יערכו הביטוחים המפורטים:
6.1

ביטוח חובה המבטח חבות הטעו ה ביטוח על -פי דרישות פקודת ביטוח רכב
מ ועי ] וסח חדש[ ,התש"ל. 1970 -

6.2

ביטוח מקיף אשר יכלול את הת אים הבאים:
6.2.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל זקי רכוש בגבול אחריות של
 ,₪ 750,000כאשר היקף הכיסוי אי ו פוחת מהפוליסה התק ית על-
פי תק ות הפיקוח על עסקי הביטוח לרכבים מסוג כלי הרכב שוא
ההסכם.

6.2.2

הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי
המועצה והבאים מטעמה ,אולם הוית ור כאמור לא יחול לטובת בן
אדם שגרם ל זק בזדון.
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6.2.3

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי של כלי הרכב ,יהיה כפוף לסעיף
אחריות צולבת על פיו הביטוח מורחב לשפות את המועצה בגין
אחריותו למעשי ו/או למחדלי הקבלן ,ולפיו יחשב הביטוח כאילו
ערך ב פרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח לרבו ת המועצה ו/או מי
מטעמו.

 6.7פוליסות הביטוח אותן הקבלן מחויב לערוך על פי הסכם זה ו ספחיו יכללו סעיף
על פיו מוותרים מבטחיו על כל זכות תחלוף כלפי המועצה ו/או עובדיה ו/או
אורחיה ו/או תושביה ו/או כל מי מטעמה ,וכן כלפי מורשים אחרים מטעם
המועצה לרבות קבל ים אחרים וכ ל הבאים מטעמם של המפורטים לעיל ,ובלבד
שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם ל זק
בזדון.
 6.8ביטוח חבות כלפי צד שלישי אותם הקבלן מחויב לערוך על פי הסכם זה יורחבו
לכסות את מעשי ו/או מחדלי המועצה הכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 6.9הקבלן מתחייב כי קיב ל הסכמת מבטחיו לכך שפוליסות הקבלן ו/או קבל ים
מטעמו קודמות לכל פוליסה ש ערכה על ידי המועצה.
 6.10הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כ גד המועצה
ו/או תאגידיה ו/או ושאי משרה בה ו/או תושביה ו/או עובדיה ו/או כל מי
מטעמם של כל אלה ,בגין זק שהו א זכאי לשיפוי בגי ו )או שהיה זכאי לשיפוי
בגי ו אלמלא ההשתתפות העצמית ה קובה בפוליסות שבבעלותו ו/או קיומו
שלביטוח חסר ו/או במידה ומילא את הוראות ות אי הפוליסות בבעלותו( על פי
הביטוחים אותם הוא מחויב לערוך בהתאם להסכם זה .הקבלן פוטר בזאת את
המועצה ו/או כל מ י מטעמה לרבות ושאי משרה בה ו/או תושביה ,מכל אחריות
ל זק בגי ו הוא זכאי או היה זכאי לשיפוי כאמור .האמור לעיל בדבר פטור
מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם זק בזדון.
 6.11למען הסר ספק ,הקבלן הי ו האחראי הבלעדי לקיום התחייבויותיו באופן
מדויק על פי הסכם זה ו ספחיו והו א משחרר בזאת את המועצה מכל אחריות בכל
הקשור לבדיקת טיב איכות והיקף הכיסויים הביטוחיים ופוליסות הקבלן.
 6.12הקבלן מתחייב להודיע בכתב למועצה ובאופן מידי על קרות אירוע ו/או זק
ו/או אובדן בקשר עם מתן השירותים.
 6.13הקבלן מתחייב לקיים בדייק ות את כל דרישות פוליסת הביטו ח ה "ל לפ י
תחילת ביצוע העבודה ולעדכן את קבל י המש ה מטעמו בדבר הוראות הפוליסה
ות איה.
 6.14בכל מקרה בו ימשכו השירותים מעבר לתקופה המצוי ת בפוליסות הביטוח,
מכל סיבה שהיא ,מתחייב הקבלן להאריך את תקופת הביטוח עד למועד השלמת
מתן השירותים בפועל.
 6.15למען הסר ספק מוסכם כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום
הביטוחים ,הי ם בבחי ת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את
חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.
 6.16אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישורים ו/או בדרישתם על ידי
המועצה ו/או הבאים מטעמה כדי לגרוע מאחר יותו של הקבלן על פי הסכם זה
ו/או על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או על הבאים
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מטעמה .מוצהר ומוסכם כי הקבלן יהא מ וע מלהעלות כלפי המועצה ו/או כלפי
הבאים מטעמה ו/או הבאים בשירותה כל טע ה או דרישה לגבי מהות הביטוחים
ה דרשים והיקפם.
 6.17ב וסף ומבל י לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המועצה
ו/או מי מטעמה בכל הדרוש למימוש זכויות המועצה על פי הפוליסה ,וזאת מבלי
לגרוע מזכויות המועצה ו/או מי מטעמה ל הל המשא ומתן בעצמה.
 6.18הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות
המועצה ו /או מ הליה ו/או עובדיה ,יהא הקבלן אחראי ל זקים שיגרמו למועצה
ו/או מ הליה ו/או עובדיה ,באופן מלא ובלעדי ולא תהיי ה לו כל תביעות ו/או
טע ות ,כספיות או אחרות ,כלפיהם והוא יהא מ וע מלהעלות כל טע ה ,כאמור.
 6.19כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את
המועצה ו/או מ הליה ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל זק אשר ייגרם למי מהם
עקב אי כיסוי ביטוחי ה ובע מהפרת ת אי מת אי מי מהפוליסות על ידי הקבלן
ו/או מ הליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבל י מש ה מטעמו.
 6.20לא מילא הקבלן אחת מהתחייבויותיו ו/או הוראות סעיף זה כולן או חלקן
בקשר לסעיף הביטוח בהסכם זה ,לרבות לא הציג את אישור קיום הביטוחים
ב וסחו המצורף ובחתימת מבטחיו ,יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה.
אולם לא יהיה בכך לפטור את הקבלן מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות
הביטוח ה "ל.

_____________________
חתימת+חותמת הקבלן

______________
תאריך

35
מסמך זה הוא לתצוגה בלבד – להגשת המכרז יש לרכוש עותק במשרדי המועצה

ספח  1מפרט שירותים  /עבודות
.1

ב ספח זה :
"המ הל" ______ -ו/או כל מי שיתמ ה על ידי ראש המועצה למילוי תפקידו.
"הפסטיבל" " -פסטיבל יערות מ שה  "2017אשר יתקיים בין התאריכים  18.5.17-20.5.17או
בכל תאריך אחר עליו תודיע המועצה.
"הקבלן" -ותן השירותים שוא מכרז מס _______ לשירותי הסעות במסגרת פסטיבל "יערות
מ שה ."2017

.2

השירותים /הציוד :
על הקבלן לספק שירותי הסעה בהתאם למפורט להלן:
כללי:
 .1סוגי הרכבים הדרושים למתן שירותי הסעה:
מי יבוס המתאים להסעת  20וסעים בישיבה ובעל תא מטען גדול לציוד.
1.1
אוטובוסים המתאים להסעת  50וסעים בישיבה ובעל תא מטען גדול.
1.2
 .2על הרכבים )אוטובוסים ומי יבוסים( לעמוד בכל דרישות הבאות:
 2.3כלי הרכב )אוטובוסים ומי יבוסים( יהיו מש ת ייצור  2006ואילך.
 2.4כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד ה דרשים על ידי משרד התחבורה ,הוראות
פקודת התעבורה ] וסח חדש[ ותק ות התעבורה ,התשכ"א ,1961-מכלי רכב
המשמשים להסעת וסעים ולהסעת תלמידים לרבות ערכת מילוט ,מזגן ,פ סי סימון
ואיתות ,חגורות בטיחות ושילוט ,ערכת כיבוי אש ותרמיל עזרה ראשו ה כמפורט
ב ספח " "8להסכם.
 2.5כלי הרכב יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן ,כפי שמתחייב מה חיות משרד
התחבורה.
 2.6כלי הרכב ,יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תק יות לכל ה וסעים ,במושבי בטיחות
ו/או מושבים מגביהים ,על פי הצורך ,כמתחייב מתק ות 83א' ו364 -א' לתק ות
התעבורה ,התשכ"א.1961-
 .3אופי ה סיעה במי יבוסים וברכבי הציוד:
ה סיעה במי יבוס תתבצע על פ י דרך שאורכה כ 7-ק"מ לכל כיוון.
מתכו ת ה סיעה -הלוך ושוב מח יון הפסטיבל אל הפסטיבל ובחזרה .ללא הפסקות.
ציר ה סיעה הי ו בדרך משולבת -כורכר או כביש סלול.
 .4אופי ה סיעה באוטובוסים:
ה סיעה באוטובוסים תתבצע על פי האמור בחלק שבטבלה למטה המתייחס
לאוטובוסים.
ציר ה סיעה הי ו בדרך משולבת -כורכר או כביש סלול.
 .5החברה תספק מ הל בשטח בכל ימי הפסטיבל :שעות מ הל מטעם החברה:
 יום ה – 14:00-23:30 – 18.5.2017
 יום ו – 10:00-23:30 – 19.5.2017
 יום ש' 9:00-17:30 -20.5.2017 -
 .6החברה תמספר את הרכבים כך שעל כל שמשת רכב יופיע מספרו של הרכב.
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 .7להלן פירוט לוח ההסעות המשוער לימי הפסטיבל.
מובהר כי לוח זה הי ו משוער בלבד ומהווה הערכה כללית בלבד ,ויהיה תון לשי ויים
בהתאם להחלטה ו/או לדרישה של הפקת הפסטיבל.
 .8מובהר בזאת כי תשלום התמורה ייעשה לפי שעות וכחות כלי הרכב בשטח בפועל,
בהתאם לדרישות הפקת הפסטיבל .למען הסר ספק ,לא תשולם תמורה בגין וכחות כלי
רכב שהפקת הפסטיבל הודיעה שאין בהם צורך .הודעה כאמור ,יכול שתי תן בעל-פה
ו/או בכתב והיא תחייב את הקבלן.

יום

תאריך

סוג
הרכב

כמות רכבים

שעת
התחלה

שעת
סיום

ה

18.5.2017

מי יבוס

6

12:00

16:00

ה

18.5.2017

מי יבוס

32

16:00

01:00

ו

19.5.2017

מי יבוס

4

01:00

08:00

ו

19.5.2017

מי יבוס

8

08:00

17:00

ו

19.5.2017

מי יבוס

10

17:00

01:30

ו

19.5.2017

מי יבוס

4

01:30

08:00

ש

20.5.2017

מי יבוס

15

08:00

12:00

ש

20.5.2017

מי יבוס

32

12:00

18:30

ה
ה
ו
ש
ש

18.5.2017
18.5.2017
19.5.2017
20.5.2017
20.5.2017

סה"כ שעות
מי יבוס
)רכביםXשעות(
24
288
28
72
85
26
60
208

סה"כ

791

הסעות מתל-אביב וירושלים
1
אוטובוס
1
מי יבוס
1
אוטובוס
2
אוטובוס
1
מי יבוס

מתל אביב
מירושלים
מתל אביב
לתל אביב
לירושלים

16:00
16:00
10:00
18:00
18:00

18:00
18:00
12:00
20:00
20:00

הערות
שאטל ח יה
הלוך חזור
שאטל ח יה
הלוך חזור
שאטל ח יה
הלוך חזור
שאטל ח יה
הלוך חזור
שאטל ח יה
הלוך חזור
שאטל ח יה
הלוך חזור
שאטל ח יה
הלוך חזור
שאטל ח יה
הלוך חזור

כיוון אחד
כיוון אחד
כיוון אחד
כיוון אחד
כיוון אחד

הסעות בתחום המועצה  -טרם קבע

 .1על עובדי הקבלן להחזיק בכל התעודות האישורים והרישיו ות הרלוו טיים לשירותים,
זאת כשהם בתוקף.
 .2על הקבלן להחזיק בכל התעודות האישורים והרישיו ות הרלוו טיים לשירותים ,זאת
כשהם בתוקף וכן להיות מצויד בכל הציוד הדרוש והחלפים לצורך מתן השירותים.
 .3על הקבלן לספק את כל הדרוש למתן השירותים ,ולעובדיו לרבות הסעות לפסטיבל וחזרה
ממ ו ,מזון ,שתייה וציוד עזר.
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ספח 2
אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
המועצה האזורית מגידו
ד . .מגידו מיקוד 1812000
)להלן" :המועצה"(
א.ג,. .
ה דון :אישור על קיום ביטוחים על שם _____________ח.פ)_______________.להלן:
"הקבלן"( בכל הקשור למכרז הסעות במסגרת פסטיבל "יערות מ שה "2017
ה ו מתכבדים לאשר בזאת כי חברת ו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן בקשר
עם מכרז למתן שירותי הסעות במסגרת פסטיבל "יערות מ שה  ,"2017וכן כל השירותים ה לווים
)"השירותים"( ,הכל בקשר עם הסכם ש ערך בי יכם לבין הקבלן )להלן" :ההסכם"( כמפורט
להלן:
 .1פוליסה מס' _______________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגין היזק גופ י ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופ י ,פשי או שכלי
ו/או היזק ו/או אבדן לרכוש צד שלישי לרבות זק גרר שהי ו תוצאה ישירה שלהם ,בגבול
האחריות של  ,₪ 10,000,000בגין אירוע אחד ובסה"כ במשך תקופת ביטוח ש תית.
הביטוח כאמור לא כולל כל הגבלה או סייג בדבר אחריות המקצועית של הקבלן) בכפוף לת אי ביט
 ,(2013חבות ה ובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעי ה ,מתק ים ס יטריים
פגומים ,חבות בגין וכלפי קבל ים קבל י מש ה ועובדיהם ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה,
שביתה והשבתה וכן תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח מורחב לכסות את אחריותו
המקצועית של הקבלן .הביטוח מורחב לכסות את אחריותו השילוחית של הקבלן ה ובעת ממעשים
ו/או מחדלים של כל מי מטעמו .הביטוח מורחב לשפות את המועצה בגין אחריותה למעשי ו/או
למחדלי הקבלן ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו ערך ב פרד עבור כל
אחד מיחיד המבוטח .הפוליסה כוללת כיסוי בגין זק ו/או אבדן מכל סוג שהוא העלולים להיגרם,
במישרין או בעקיפין ,תוך כדי תפעול עסקו של הקבלן ,לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ,לרבות
עובדי המועצה ,לקוחותיה ,מבקרים ועוברי אורח מזדמ ים ,תופסי ובעלי מקרקעין סמוכים ,עובדי
הקבלן ,קבל י המש ה של הקבלן ועובדיהם וכל אדם אחר ה מצא בשרותו של הקבלן ו/או בשרות
המועצה ,או הפועל מטעמם.
למען הסר ספק המועצה ו/או תושביה ו/או רכוש המועצה ו/או תושביה יחשב כצד שלישי לע יין
הפוליסה.
הכיסוי כפוף לת אי ביט  2013בשי ויים המתבקשים באישור זה.
 .2פוליסה מס' _______________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הקבלן כלפי כל המועסקים על-ידו ומטעמו )ולרבות כאלה
שמשכורתם משתלמת על ידי אחרים( בגין פגיעה גופ ית ו/או מחלה מקצועית בגבול אחריות של
 ₪ 6,000,000לתובע ו  20,000,000ש"ח ולתקופת ביטוח .ביטוח זה אי ו כולל כל הגבלה בדבר,
שעות עבודה ,עבודה בשבתות ו/או בחגים ומועדים ,קבל ים ,קבל י מש ה ועובדיהם ,פתיו ות
ורעלים ,וכן בדבר העסקת וער .הביטוח כאמור הורחב לשפות את המועצה במידה שיטען ,כי
המועצה ושאת בחבות מעביד כלפי עובדי הקבלן ו/או מי מהם.
הכיסוי כפוף לת אי ביט  2013בשי ויים המתבקשים באישור זה.
 .3פוליסה מס' _______________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות מקצועית קצין בטיחות רכב לביטוח חבות הקבלן על פי כל דין ,בקשר עם מעשה
ו/או מחדל ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות או השמטה ,שלו ו/או של עובדיו ו/או כל מי
הפועלים מטעמו ו/או בשמו ,תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע שירותי הסעות שוא ההסכם
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דלעיל המוע קים לכל מאן דבעי ,בכל הקשור במישרין ו/או בעקיפין להסכם כפי שמפורט בו,
בגבול אחריות של  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח .הפוליסה מורחבת לכלול את אחריותה
של המועצה ו/או הבאים מטעמה בקשר למעשי או מחדלי הקבלן בכפוף לסעיף אחריות צולבת,
לפיו יחשב הביטוח על פי הפוליסה ה "ל כאילו ערך ב פרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח וכאילו
הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד על כל ת איה ,הוראותיה וחריגיה כשהיא פרדת ובלתי תלויה
במבוטחיה האחרים .הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותה השילוחית של המועצה בקשר עם כל
פעילות של הקבלן ע"פ ההסכם ,באם תקום כזו על פי דין .אין בהרחבה זו לגרוע מחבות אשר
עלולה לקום לקבלן מול המועצה ומוסכם ומובהר בזאת כי המועצה ו/או הבאים מטעמה ייחשבו
גם כצד שלישי לע יין פוליסה זו .הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות משפט בגי ן יחויב המבוטח
בקשר למקרה ביטוח על פי פוליסה זו .כמו כן מורחבת הפוליסה לכסות הג ה בהליכים פליליים
בסכום של  100,000ש"ח .כמו כן מורחבת הפוליסה לכיסוי זקים שיגרמו עקב אובדן מסמכים.
הפוליסה לא תכלול כל הסתייגות לגבי זק גוף ,אובדן או זק תוצאתי ו/או אובדן שימוש ,עיכוב
בעבודות או במסירה עקב מקרה ביטוח ,אבדן מסמכים ו/או אובדן או זק למסמכים ו/או אובדן
או זק לאמצעי אגירה ממוחשבים תו ים ,חוסר תום לב ו/או כוו ת זדון ,אי יושר ו/או מעילת
עובדים וכן כל הגבלה של הכיסוי הביטוחי בקשר עם זק למב ים וליסודות.
התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הי ו______________________ :
הפוליסה תכלול סעיף תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח.
ת אים כללים:
הפוליסות שוא ספח זה כפופות להוראות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

הביטוח ה "ל קודם לכל ביטוח אשר ערך על ידכם וכי א ו מוותרים על כל טע ה ו/או
דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
הפוליסה כוללת את המועצה בשם המבוטח.
הפוליסות כוללות ויתור של חברת הביטוח על זכות תחלוף כלפי המועצה ו/או תאגידיה
ו/או חברות ב ות ,חבריה ,תושביה ,ושאי משרה בה ,עובדיה ו/או מי מטעם כל אלה ,ובלבד
שויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם ל זק בזדון.
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות ו כאשר קיים ביטוח אחר,
לא יופעל כלפי המועצה ו/או מי מטעמה .למען הסר ספק לגבי המועצה ,הביטוח על-פי
הפוליסה הוא "ביטוח ראשו י" ,המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי ת איו ,ללא זכות
השתתפות בביטוחיה ומבלי שתהיה ל ו זכות תביעה ממבטחיה להשתתף ב טל החיוב על פי
דין .למען הסר ספק א ו מוותרים על טע ה של ביטוח כפל כלפיה ו/או כלפי מבטחיה.
הביטוח דלעיל לא יבוטל ולא יצומצם אלא לאחר שחלפו  30יום מיום ש מסרה הודעה על
כך בדואר רשום מהמבטחים לאחראי הביטוח אצל המועצה על הביטול או הצמצום כאמור.
מוסכם ,כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי
הפוליסה לא יגרע מזכויות המועצה ו/או מי מטעמה על פי פוליסה זו.
מוסכם ומוצהר בזאת כי כל רכוש אשר בבעלותה ו/או באחריותה ו/או בחזקתה של
המועצה ו/או חבריה ו/או תושביה ייחשב רכוש צד שלישי לע יין פוליסה זו.
הפוליסות אי ן מחריגות עבודתם של קבל י מש ה.
ידוע ל ו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית ב זקים חלה על הקבלן
בלבד.

תאריך

שם החותם ותפקידו

חתימה וחותמת המבטח
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ספח  – 3ערבות ב קאית

לכבוד
המועצה האזורית מגידו
א.ג,. .

ה דון :ערבות ב קאית
על פי בקשת _____________ )להלן" :המבקשים"( א ו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום
עד לסך של ________________  ₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד ה ובעים מהצמדת הסך
ה "ל למדד כמפורט להלן )להלן" :הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם מכרז לשירותי הסעות
במסגרת פסטיבל "יערות מ שה ."2017
א ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה "ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם
דרישתכם הראשו ה בכתב שתגיע אלי ו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או ל מק את דרישתכם
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית
או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר
לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאת ו את תשלומו של הסכום ה "ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה "ל בלבד .בת אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך
הכולל ה "ל.
במכתב ו זה" :מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרו ה לפ י כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו )להלן" :המדד
החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________ 2017שפורסם ביום ________
דהיי ו _______________ קודות )להלן" :המדד היסודי"( ,יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום
השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם ה "ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הי ה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ית ת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ____________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלי ו אחרי ___________ לא תע ה.
לאחר יום ______________ ערבות ו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אי ה ית ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
תאריך ____________________

ב ק _________________
חותמת ________________
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ספח 4
תצהיר לע יין חוק למ יעת העסקה של עבריי י מין במוסד המכוון למתן שירות לקטי ים,
התשס"א2001-
 .1א י מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________
בחברת___________ ,מצהיר
בזאת כי המשתתף ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין היא  :עבירה
לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העו שין ,תשל"ז 1977 -למעט סעיף  .352כאמור בחוק
למ יעת העסקה של עבריי י מין במוסד המכוון למתן שירות לקטי ים ,התשס"א.2001-
 .2כמו כן ה ו מתחייבים לא להעסיק כל אדם בעתיד אשר הורשע כאמור בתצהיר זה.
 .3זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________
חתימת המצהיר

________
שם המצהיר
אימות

א י הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______
פגשתי את מר/גב' ______________ ושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפ י על

תצהירו ואישר את תוכ ו ואמיתותו.
____________
תאריך

_______________
עו"ד

אישור עורך דין  -לתאגיד
א י  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר חתם על ידי ה"ה
______________ ,ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת
_______________ המשתתפת ב___________ )להלן" :המציע"( בהתאם להוראות תק ון
המשתתף ובהתאם לכל דין.
___________
עו"ד
שם המציע__________________ :

תאריך_________:
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ספח 5
תצהיר לע יין העדר עבירות פליליות
תצהיר בכתב של המציע בו יוצהר כי כל מ הליו ,לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירות
עפ"י חוק העו שין ,התשל"ז  1977 -ו/או בגין עבירות ב ייה לפי חוק התכ ון והב יה על
תק ותיו ,עבירות על די י איכות הסביבה ,עבירות מרמה וכיו"ב אשר רלוו טיים ל שוא
המכרז.
א י מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________

בחברת___________ ,המשתתפת במכרז__________ )להלן" :המציע"( מצהיר
בזאת כי מ הלי התאגיד ,לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירות עפ"י חוק העו שין ,התשל"ז
  1977ו/או בגין עבירות ב ייה לפי חוק התכ ון והב יה על תק ותיו ,עבירות על די י איכותהסביבה ,עבירות מרמה וכיו"ב אשר רלוו טיים ל שוא המכרז.

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________
שם המצהיר

__________
חתימת המצהיר
אימות

א י הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______
התייצב במשרדי ב___________ מר ______________ ושא ת.ז ____________ ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם

בפ י על תצהירו ואישר את תוכ ו ואמיתותו.
____________
תאריך

_______________
עו"ד

אישור עורך דין  -לתאגיד
א י  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר חתם על ידי ה"ה
______________ ,ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת
_______________ המשתתפת במכרז למתן שירותי הצעות למועצה ____________ )להלן:
"המציע"( בהתאם להוראות המכרז ובהתאם לכל דין.
___________
עו"ד
שם המציע__________________ :

תאריך_________:
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ספח 6
תצהיר לפי ס' 2ב)ב() (1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
לספק בעסקה למכירת כס או למתן שירות.
א י הח"מ מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ___________ בחברת
_______________ ,המשתתפת במכרז______________ )להלן" :המציע"( ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק באם
לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1החברה או בעל זיקה אליה לא הורשעו ביותר משתי עבירות.
 .2החברה או בעל זיקה אליה הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת
ההצעות חלפה ש ה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה.
על הח"מ למחוק את הסעיף שאי ו רלוו טי
"בעל זיקה") -כהגדרתו בסעיף 2ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו( 1976 -
"הורשע" -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה ש עברה לאחר יום .31.10.02
"עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז 1987 -או עבירה לפי חוק עובדים
זרים )איסור העסקה שלא כדין ובהטחת ת אים הוג ים( ,התש "א.1991 -
ה י מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____________
שם המצהיר

_________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד/רו"ח
א י הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______
התייצב במשרדי ב___________ מר ______________ ושא ת.ז ____________,
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק באם לא

יעשה כן חתם בפ י על תצהירו ואישר את תוכ ו ואמיתותו.
____________
תאריך

_______________
עו"ד
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ספח 7

פרטים אישיים של קצין בטיחות
ה י מתחייב להעסיק קצין בטיחות בהתאם לאמור בהסכם אשר פרטיו האישיים ה ם כמפורט
להלן:
שם ________________ :מס' ת.ז____________________ :
כתובת _________________________________________ :מיקוד :
_____________
מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה_____________ :
* מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.

שם החברה_______________ :

חתימה וחותמת

החברה______________________ :

שם קצין הבטיחות_________________ :
_______________

חתימה וחותמת קצין הבטיחות:
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ספח 8

תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשו ה
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

שם הפריט
תרמיל גב תואם לתכולה
משולש בד
תחבושת אישית
תחבושת בי ו ית
חסם עורקים
אגד )תחבושת(
איספל ית )מיקרופור(
פלסטר
מלע"כ )מספריים(
פד גזה סטרילי
סד קשיח לקבוע
פלידין וזל
פולידין משחה
סביעור
מסכת כיס לה שמה
תחבושת לכויות )כדוגמת
בר שילד(
שמיכה היפוטרמית
כפפות חד פעמיות
פ ס ראש

כמות
1
5
2
1
1
5
3
20
1
20
1
2
2
2
1
3

כמו-כן תהיה ברכב אלו קה מתקפלת אחת.

1
10
1

הערות

מגדלים שו ים

זוגות
סוללות מחוץ לפ ס

