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.1

מבוא
רותם תעשיות בע"מ )שתיקרא להלן "המזמין"( ,פו ה בזאת לקבלת הצעות ל:
שירותי הסעה עבור עובדי המזמין
וזאת בכפוף ובהתאם לכל הת אים וההוראות המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם שייחתם עם הזוכה
במכרז.

.2

ת אים סף כלליים
2.1

להלן מפורטים ת אי הסף הכלליים להשתתפות במכרז.

2.2

על המציע לעמוד בת אי הסף הכללים המפורטים בסעיף  2זה ,ובת אי הסף המיוחדים המפורטים
בסעיף  3להלן.

2.3

אי קיומו של ת אי כלשהו מת אי הסף הכלליים או המיוחדים או אי המצאת מסמך כלשהו
מהמסמכים המפורטים להלן ,באופן ה דרש ,ייתן למזמין את הזכות להחליט על פסילתה המידית
של ההצעה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לדרוש מכל אחד המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או
אישורים ,וזאת ,בין היתר ,לצורך עמידתו של המציע בת אי הסף.

2.4

אלא אם אמר אחרת לגבי מסמך /אישור מסוים יתן להגיש את המקור של אותו המסמך או
העתק אמן למקור ממ ו ה ושא אישור של עורך דין על היותו אמן למקור.

2.5

על המציע להמציא את כל האישורים והתצהירים ,ה דרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
)אכיפת יהול חשבו ות ותשלום חובות מס( ,התשל"ו ,1976-חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז,1987-
וחוק עובדים זרים ,התש "א.1991-

2.6

אם המציע הי ו תאגיד ,על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המת הל על פי כל דין לגבי
תאגידים מסוגו המפרט את בעלי המ יות במציע ומ הליו וכן אישור עו"ד על היות התאגיד קיים
ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם )ב וסח
המצורף למסמכי הליך זה(.

2.7

על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו .על המציע להשלים בעט את מלוא הפרטים ה דרשים
בפרק "פרטי המציע והצעתו" ,לצרף להצעתו את מלוא המסמכים ה דרשים בהתאם להוראות
המכרז ולחתום בעצמו על הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו )לרבות ספחיו(
ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך.

2.8

כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאי ו כון ייתן למזמין את הזכות להחליט על פסילתה
המידית של הצעת המציע.

2.9

כל תוספת ,שי וי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הי ם חסרי תוקף ומק ים למזמין את
הזכות לפסול את ההצעה .למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המזמין במידה והצעת
המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השי ויים ו/או ההסתייגויות.

2.10

על המציע להגיש את הצעתו בש י עותקים במקור במעטפה חתומה ,שלמה וסגורה היטב ה ושאת
את מספר המכרז ואת ושא ההתקשרות בלבד זאת בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

2.11

על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו או של מ הלו ,מאומת בפ י עורך דין ,כי
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) (1המציע ו/או מי מבעלי השליטה ו/או מי ממ הליו ו/או מי ממורשי החתימה בו ,לא הורשע בפסק
דין חלוט ,בעבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מי ימום בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו –  .1976אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים  -חלפה ש ה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה;
) (2המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים ב וגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות;
) (3ב וסף ,על המציע להצהיר כי הוא לא אי ו מצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע
בתפקודו ככל שיזכה במכרז )ב וסח המצורף למכרז זה כ ספח .(6

.3

.4

2.12

תצהיר המציע חתום בפ י עורך דין כי השכר המשולם לעובדיו אי ו מוך משכר המי ימום המעודכן
במועד הגשת ההצעה בהתאם לחוק שכר מי ימום ,התשמ"ז  1987 -וכי משולמים להם מלוא
התשלומים הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל
עליהם )ב וסח המצורף למכרז כ ספח .(7

2.13

על המציע לצרף להצעתו ,לשם הבטחת ביצוע כל התחייבויותיו בהתאם להצעתו ,ערבות מכרז
ב קאית אוטו ומית בסך של  ,₪ 20,000ב וסח המפורט כ ספח ד' להסכם )ההסכם הי ו ספח 3
לחוברת המכרז(.

ת אי סף המיוחדים להשתתפות במכרז
3.1

ההשתתפות במכרז מוגבלת לחברות היסעים בעלות ותק של  3ש ים לפחות בהסעת וסעים .יש
לצרף פירוט בדבר ה יסיון.

3.2

לחברה רישיון הפעלה תקף מאת המפקח על התעבורה ,שה ו מורשה להסיע בשכר על פי תק ות
משרד התחבורה )טופס  121של משרד התחבורה( ,בשלוש ש ים האחרו ות ,לכל הפחות.

3.3

תצהיר המ הל הכללי של המציע לפיו למציע כלי רכב מתאימים העו ים לכל דרישות הרישוי
והחוק וכן הגים בעלי רישיו ות היגה מתאימים עפ"י חוק.

תיאור הפרויקט והיקפו
4.1

המזמין פו ה בזאת למציעים לקבלת הצעות למתן שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות,
וזאת בהתאם לת אים ,לדרישות ,ולמסלולי ההסעה המפורטים במכרז זה )להלן – "השירותים"
או "השירות"(.

4.2

שירותי ההסעה הי ם לעובדי המזמין מביתם לפארק תעשיות רותם ובחזרה לביתם.

4.3

שירותי ההסעות
הסעת עובדי רותם תעשיות מביתם לפארק תעשיות רותם והחזרתם לביתם בכל ימות השבוע )יום
א-עד יום ה כולל( במסלולי ההסעה שלהלן:
4.3.1

הסעה לעובדים העובדים בשעות העבודה הרגילות )להלן – ההסעה הרגילה(:
הגעה בבוקר – דרשת הגעה לפארק תעשיות רותם בשעה 07:55
פיזור צהריים– יציאה מפארק תעשיות רותם בשעה  16:20ימים א-ד ,בימי ה' בשעה
16:05
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להסעות בוקר מבאר שבע – תח ת איסוף אחרו ה )למאחרים שמגיעים באופן עצמאי(
– תקבע ח יה של ח ות איקאה כתח ה אחרו ה שממ ה תצא הסעה אחת בשעה
שתקבע.
 4.3.1.1להלן פירוט הסעות כון להיום ביחס לעובדים העובדים בשעות העבודה
הרגילות:
סידור הסעות )מדי יום(
ב"ש  -רותם איסוף בוקר
רותם  -ב"ש פיזור צהריים
ירוחם-רותם איסוף בוקר
רותם -ירוחם פיזור צהריים
ערד-רותם איסוף בוקר
רותם -ערד פיזור צהריים
דימו ה  -רותם איסוף בוקר
רותם דימו ה פיזור צהריים
סה"כ מדי יום
סה"כ בחודש ממוצע
עלות ממוצעת לחודש בש"ח

אוטובוס ) 50מקומות(

מידיבוס )35
מקומות(

1
1
2
44

1
1
2
44

מי יבוס ) 19מקומות(
7
7
1
1
1
1

18
396
165,000

 4.3.1.2מצבת עובדים ) כון להיום(
כמות עובדים
יעד
באר שבע
דימו ה
ערד
ירוחם

60
70
7
6

 4.3.1.3עובדים חדשים
עובד חדש המצטרף להסעות  -תימסר על כך הודעה מסודרת לפחות  18שעות מראש
והקבלן דרש לשבצו בהסעה גם אם יידרש שי וי במסלול.
 4.3.1.4שי וי ,הוספה וביטול קווי הסעות
מובהר כי המזמין רשאי לש ות ,להוסיף או לבטל קווי הסעות לפי צרכיו בכל עת,
ולקבלן לא תהיה כל טע ה בע יין כלפי המזמין או מי טעמו .למען הסר ספק,
במידה שיבוטל קו הסעה כלשהו ,הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה בגי ו והתמורה
תשולם רק בגין הסעות ש דרשו ע"י המזמין וסופקו בפועל .התשלום לקבלן
ייעשה לפי קווי ההסעות ה דרשים ע"י המזמין שסופקו בפועל ע"י הקבלן
ובהתאם לתעריפים ה זכרים ב ספח  2למכרז זה.
4.3.2

הסעה לעובדים העובדים שעות וספות או שעות מחוץ לשעות העבודה הרגילות )להלן
– הסעה וספת( – מדי יום בשעה  18:00או  19:00בלבד ,ו/או בימי שישי ו/או שבת
ו/או חג ,והכל אך ורק לפי הצורך ,וברישום מראש עד השעה  14:00באותו היום שבו
מבוצעת ההסעה.
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.5

ת אים וספים:
ב וסף לת אי הסף הכלליים כמפורט בסעיף  ,2ולת אים המיוחדים כמפורט בסעיף  ,3המציע יהיה מחוייב
גם לעמוד בדרישות ובת אים המפורטים להלן:

.6

5.1

המציע ישער כמות הרכבים וסוגי הרכבים ה דרשים למתן השירות בצורה היעילה והכלכלית ביותר.
בפרט ,על המציע לשקול היכן דרש לרכז הסעות באמצעות אוטובוסים ,או ברכבים קט ים יותר
כגון  10מקומות ,או הגעה ל קודת איסוף/פיזור וכו' .ת אי חובה הי ו התחייבות המציע לבצע
אופטימיזציה של מסלולים ושל סוגי רכבים וכתוצאה מכך להפחית את הוצאות החברה ב15% -
לפחות לעומת העלות הממוצעת לחודש כמפורט בטבלה שבסעיף  .4.3.1.1לעיל ,וכל זאת מבלי
להאריך את זמן ה סיעה כיום )עד שעה מבאר שבע ,עד חצי שעה מדימו ה/ירוחם(.

5.2

דרשת יכולת מוכחת של המציע לבצע תכ ון מסלולי סיעה באמצעות תוכ ה ייעודית ,כך
שלפחות פעם ברבעון או לפי הצורך יבצע עדכון ואופטימיזציה של מסלולי ה סיעה על מ ת לחסוך
בכמות הרכבים ובזמ י ה סיעה .רשימת שמות העובדים ,כתובותיהם ושעת האיסוף ימסרו
לחברה ב פרד ולפי בקשה פרדת לצורך הכ ת מסלולי איסוף ופיזור .על המציע לציין בהצעתו
את שם התוכ ה שבה הוא משתמש ,ולפרט את היכולות הפו קציו ליות של אותה התוכ ה.

5.3

על המציע לתת גישה לכל עובדי המזמין להיכ ס לאתר האי טר ט של המציע ,אשר באמצעותו
תי תן לכל עובד אשר עובד שעות וספות להירשם להסעה וספת ,ולקבל אישור שיבוץ להסעה
וספת כאמור .הרישום יהיה באותו יום עד שעה  ,14:00והמציע יהיה אחראי על חישוב המסלול
ומספר הרכבים ה דרשים לפיזור עובדים בשעות וספות.

5.4

על המציע למ ות ולפרט בהצעתו איש קשר ייעודי וקבוע אשר זמין לכל פ יה של המזמין במשך
 24שעות ביממה להוציא יום הכיפורים ,לשם תיאום הסעה ,בירור וכל ע יין הקשור להסעות
העובדים .איש קשר/סדרן יהיה קבוע ומספר הטלפון שלו יפורסם לעובדי המזמין.

תפקידי הקבלן בביצוע העבודה :
6.1

הקבלן מתחייב לבצע את הסעת העובדים לפארק רותם והחזרתם לביתם בכל ימות הש ה כ דרש
בסעיף  4.3.1לעיל )ימים א-ה( ובסעיף  4.3.2לעיל )הסעה וספת לפי הצורך( ,למעט ימים שבהם
יורה המזמין מפורשות כי אין לקיים את ההסעות ,כולל בזמן שביתות וכולל בשעת חירום ,לכל
אורך תקופת ההסכם.

6.2

הקבלן מתחייב לבצע את ההסעות ברכבים קיים ובמצב אות ,העומדים בכל תק י משרד
התחבורה ודרישות החוק ,כאשר לאורך כל תקופת ההסכם ,ש ת הייצור של כל אוטובוסים
תעלה על  5ש ים בכל קודת זמן ,וש ת הייצור של המי יבוסים לא תעלה על  3ש ים בכל קודת
זמן .לדוגמא :בש ת  2023ש ת הייצור של כל אוטובוס תהיה  2018ואילך ,ובש ת  2024ש ת
הייצור של כל אוטובוס תהיה  2019ואילך ,וכן הלאה.

6.3

במקרה של תקלה ברכב ,הקבלן יעמיד רכב חילופי בתוך לא יאוחר מ 30-דקות מרגע קרות
התקלה.

6.4

הקבלן יעסיק רק הגים מקצועיים עם אישורים ורישיו ות כחוק .על ה הג להכיר את אזורי
ה סיעה והכתובות השו ות שי ת ו לו.

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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.7

6.5

אחת לרבעון יוצג אישור קצין התעבורה של הקבלן על הבדיקות התקופתיות של תקי ות הרכבים
כ דרש על פי דין ,ובכל עת המזמין יהיה רשאי לדרוש אישור על ביצוע בדיקות תקי ות כאמור
ועל תוצאותיהן.

6.6

על הרכבים להיות קיים ,ללא פגיעות חיצו יות ופ ימיות .על הרכבים להגיע עם שלט בולט
בשמשה הקדמית עם מספר הקו וכיוון ה סיעה.

6.7

על הרכבים להיות מאובזרים בכל אביזרי בטיחות )חגורות ,אמצעי קשר( ושלוט תק י ,על ה הגים
להופיע בלבוש הולם.

6.8

יש להתייצב בתח ת איסוף ראשו ה  5דקות לפ י הזמן.

6.9

לפיזור העובדים יש להתייצב  10דקות לפ י הזמן.

6.10

בימי הקיץ יש להפעיל מזגן  10דקות לפ י עליית העובדים להסעה.

6.11

המסיע ידווח על כל אירוע שבו רכב ההסעה היה מעורב בעת הסעת העובדים.

6.12

במידה ובמהלך ההתקשרות תתברר אי התאמה של אחד מעובדי הקבלן הפועלים במסגרת
פרויקט זה רשאי המזמין לדרוש את החלפתו ועל הקבלן יהיה להחליף עובד זה מייד עם קבלת
הודעת המזמין על כך ,בעובד אחר העו ה לדרישות במכרז זה.

6.13

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי היחסים בין הקבלן ובין המזמין אי ם יוצרים יחסי עובד-
מעביד והמציע מצהיר בזה כי לא תהי ה לו או למועסקים על ידו כל זכויות של עובדים
המועסקים ע"י המזמין לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודה.

6.14

תאריך תחילת העבודה – לפי צו תחילת עבודה שיי תן ע"י המזמין ובכל מקרה לא לפ י חתימה
על ההסכם.

ת אי התשלום:
7.1

ת אי התשלום :ביצוע התשלום יהיה בהתאם לדו"ח סיעות חודשי כאמור בסעיף  5להסכם,
וכ גד חשבו ית מס ,מועד התשלום יהיה שוטף .45 +
כדי למ וע עיכובים בתשלום ,ידאג הקבלן שהחשבו ית המוגשת על ידו תהיה כתובה בכתב
ברור וקריא ,ותכלול את כל הפרטים ה דרשים כפי שיסוכם עם המזמין.

7.2
.8

לקבלן לא תהיי ה כל דרישות או טע ות למזמין בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים
בחשבו ית ,או פרטים לא כו ים ,או חוסר במסמכים.

מב ה ותכולת ההצעה ו יסיון המציע ורשימת עבודות דומות
8.1

המציע יפרט בהצעתו את יסיו ו בביצוע הפעילות ה דרשת במכרז.

8.2

המזמין יכול לפ ות אל הלקוחות שברשימה על מ ת לברר פרטים ורמת שביעות רצון משירותיו של
המציע.

8.3

המזמין רשאי לפ ות גם ללקוחות שאי ם ברשימה ה "ל ובעלי מידע רלוו טיים על בסיס מידע
הקיים במזמין או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה ואף להסתמך על מידע הקיים אצלו.

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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8.4

אם ההצעה היא מטעם מציע שסיפק שירותים מסוג זה בעבר למזמין ,יילקח בחשבון ,כאחד
מהשיקולים המכריעים ,אופן ביצוע התחייבויות המציע בעבר ,לרבות עמידה בלוח זמ ים ואיכות
העבודות ורמת השירות.

8.5

המציע יגיש הצעת מחיר בשקלים חדשים בלבד ,לא כולל מע"מ ,על גבי טופס ההצעה המצורף
בלבד .ההצעה תכלול את כל המרכיבים ה דרשים לביצוע ההסעות לפי מפרט זה ברמה הגבוהה
ביותר ,בין אם צוי ו במפורש על ידי המציע ובין אם לא .המחירים יהיו סופיים ולא יחול בהם כל
שי וי בגין התייקרויות כל שהן.

יש לצרף להצעת המכרז פרטים רלוו טיים של המציע ועובדיו ,הכולל פירוט מקומות עבודה ,רשימת
עבודות רלוו טיות שבוצעו על ידו ,שמות לקוחות ומספרי הטלפון שלהם ופירוט מקומות עבודה.
ההצעה תוגש בש י עותקים זהים כרוכים בהדבקה או בספיראלה או בכל דרך שתמ ע את פירוק החוברת.
ביטוח

.9
9.1

המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( הוא ימציא
למזמין את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי ה דרש במכרז ללא כל שי וי בתוכ ם אלא אם אושר
בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

9.2

מובהר בזאת כי לפ י הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבו ו אצל
חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כ דרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי
הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

9.3

לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור
קיום ביטוחים" .יהיה על המציע הזוכה למסור למזמין העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות
על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח ה דרשים מהמציע הזוכה.

9.4

למען הסר ספק מובהר בזאת:
9.4.1

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת
להתאים את כיסוי הביטוח שלו ל דרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח
שלו לדרישות הביטוח במכרז לא לקחו בחשבון בהצעתו.

9.4.2

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המזמין במועד
הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז ,שמורה למזמין הזכות ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את ה דרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן
ל קוט גדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו של המזמין לדרוש ממ ו פיצוי על
ה זקים שיגרמו למזמין מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.

 9.5מובהר בזאת כי למזמין יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשי ויים שיתבקשו ב וסח אישור קיום
ביטוחים ) ספח  9להסכם( .מובהר ,כי למזמין שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשי ויים כלשהם
ב וסח האישור ה "ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב ל וסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי
המצאתו חתום לידי המזמין תביא לביטול זכייתו ,חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע.

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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.10

הקריטריו ים לבחירת הזוכה
10.1

ההצעה תיבדק עפ"י קריטריו ים של איכות )לו יי תן משקל של  (30%ושל מחיר )לו יי תן משקל
של  (70%כמפורט להלן .על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחי ת עמידתה
בדרישות הסף.

10.2

רק לאחר שיתברר כי ההצעה עומדת בדרישות הסף היא תיבדק עפ"י קריטריון האיכות.

10.3

לאחר בדיקת קריטריון האיכות ,תיפתח מעטפת המחיר .התחרות בין המציעים על רכיב המחיר
במכרז ,תהיה על גובה התשלום המוצע .המציע שהציע את התשלום ה מוך ביותר ,יקבל את מלוא
ערך  100%יקוד רכיב המחיר ,והאחרים יקבלו ציון ביחס אליו ,בהתאם ל וסחה הבאה:
ציון המחיר להצעה ה בח ת יהיה המחיר של ההצעה הזולה ביותר מבין כל ההצעות )סה"כ מחיר
מוצע ליום( ,חלקי )÷( המחיר של ההצעה ה בח ת ,כפול .100
לדוגמה ,אם מחיר ההצעה הזולה ביותר )סה"כ מחיר מוצע ליום( הי ו  ,₪ 10ומחיר ההצעה ה בח ת
הי ו  17ש"ח ,אזי הציון של ההצעה ה בח ת יהיה  ,41.1אשר יחושב כדלקמן:

קודות 58.8 ∗ 70% = 41.1
ההצעה תיבדק ע"פ חלוקה של  30%ציון על איכות ההצעה ו 70% -ציון להצעת המחיר.
פרמטר
איכות ההצעה
 30%ובת אי שקיבל
בסעיף זה לפחות 75%
מתוך ה – 30%

מחיר – 70%

סה"כ 100% -

פירוט

יקוד
מקסימלי

פירוט יסיון של המציע ,כולל התרשמות מא שי הקשר 10
ו יסיון קודם עם המציע במידה שרלוו טי.
יכולת מוכחת לתכ ון מסלולי סיעה באופן קבוע באמצעות 20
תוכ ה ייעודית ,וקיום של  3לקוחות לפחות שיכולים לאשר כי
המציע ביצע אופטימיזציה של קווי ה סיעה שלהם במטרה
לחסוך עלויות
ההצעה הזולה ביותר תקבל יקוד מקסימאלי )70 ,(70=70%*100
יתרת ההצעות י וקדו באופן יחסי להצעה הזולה ,כמפורט
ב וסחה בסעיף  8.3לעיל.
100

לא יבח ו הצעות שאיכותן תהיה מוכה באופן שיזכה אותן ב יקוד מוך מ 75% -מה יקוד בקטגוריית
האיכות ,והצעות כאמור  -ייפסלו.
10.4

ועדת המכרזים תבחר את המציע שזכה ב יקוד הסופי המשוקלל הגבוה ביותר להיות הזוכה
במכרז.

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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10.5

.11

.12

במקרה שבו הוגשו שתי הצעות או יותר זהות ב יקוד ,או במקרה שהפער בין שתי ההצעות שזכו
ל יקוד הגבוה ביותר אי ו עולה על  5קודות ,אזי ועדת המכרזים תזמין את ש י מגישי ההצעות
ה "ל להגיש הצעה וספת )להלן  -שלב ההצעה ה וספת( .בשלב ההצעה ה וספת ת וקד הצעת
המחיר בלבד ,ולא יי תן משקל כלשהו ל יקוד האיכותי שקיבלו המתמודדים בשלב הקודם ,כך
שההצעה הזולה ביותר מבין שתי ההצעות כאמור היא תהיה ההצעה הזוכה במכרז.

תקופת התקשרות
11.1

תקופת ההתקשרות תחל ביום חתימת הסכם עם הקבלן הזוכה ,ותסתיים בתום ש תיים.

11.2

המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות מעבר לתקופה זו מדי
ש ה ,כל פעם בתקופה של ש ה אחת וספת ,ובסך הכל עד לשלוש ש ים וספות בהתאם לתק ות
חובת המכרזים ולהוראות מכרז זה.

סמכויות וזכויות וספות של המזמין
12.1

המזמין רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחי ת מהות ההצעה ,ת איה,
חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,או כל סיבה אחרת שלדעת המזמין הופכת את
ההצעה או את קיומה לבלתי סבירה.

12.2

המזמין רשאי לבטל את המכרז בכל עת ,עד למועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

12.3

למזמין שמרת הזכות לפ ות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע ,בכדי לקבל הבהרות להצעתו,
או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם ,כפוף
לכללי חוק חובת המכרזים.

12.4

אם ההצעה היא מטעם מציע שסיפק בעבר שירותים מסוג השירותים שוא מכרז זה למזמין,
ילקח בחשבון ,כאחד מהשיקולים המכריעים ,אופן ביצוע התחייבויות המציע ,לרבות עמידה
בלוח זמ ים ואיכות העבודות ורמת השירות.

12.5

לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות בכל עת לרבות במהלך ההתקשרות.

12.6

כל האמור בסעיפים  10.1-10.5בהתאם ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

.13פיקוח
כל הודעה או מסמך או ה חיה אשר צריכים להי תן לפי ת אי מכרז זה ,י ת ו על ידי המזמין באמצעות גב'
י ה ובוסילסקי ,מ הלת הרכש אצל המזמין ,או על ידי כל גורם אחר שימו ה על ידי המזמין.
.14דרישות וספות מהזוכה:

.15

14.1

לחתום על ההסכם המצורף למכרז זה ,בדבר ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז ופרטי
הצעתו שיאושרו ע"י המזמין.

14.2

עם זכייתה במכרז ,לצרף ערבות ביצוע ב קאית בסך  ₪ 20,000בהתאם לאמור
בהסכם ) ספח  3למסמכי המכרז(.

14.3

אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מחובות הקבלן על פי כל דין.

מסמכים דרשים ות אי מסירת ההצעה

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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15.1

להצעה יש לצרף:
 15.1.1הצעה מלאה וחתומה כ דרש ) ספח מס' .(1
15.1.2

הצעת מחיר ) ספח מס' .(2

15.1.3

ערבות מכרז ב קאית אוטו ומית בסך של  ,₪ 20,000ב וסח המפורט כ ספח ד' להסכם.

15.1.4

הסכם מצורף חתום כ דרש ) ספח מס' .(3

15.1.5

אישור עורך דין על פרטים אודות המציע ) ספח מס' (4

15.1.6

תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מי ימום ) ספח מס' (5

15.1.7

תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות ) ספח (6

15.1.8

תצהיר בדבר אישור בדבר תשלום שכר מי ימום וזכויות סוציאליות ) ספח מס' (7

15.1.9

ספח ק סות ) ספח (8

 15.1.10אישור קיום ביטוחים ) ספח (9
 15.1.11אישור בר-תוקף על יהול ספרי חשבו ות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים
)אכיפת יהול חשבו ות( תשל"ו –  1976מטעם פקיד השומה וממו ה איזורי מע"מ ,על שם
הגוף המציע .אישור מטעם רואה חשבון או יועץ מס לא יתקבל.
 15.1.12רישיון הפעלה תקף מאת המפקח על התעבורה  ,שה ו מורשה להסיע בשכר על פי תק ות
משרד התחבורה )טופס  121של משרד התחבורה( תקף לש ת .2017
המזמין רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהן המסמכים ה "ל.
 16בהתאם לתק ות חובת המכרזים ,מציעים אשר לא זכו במכרז רשאים לעיין בהצעה הזוכה ,למעט חלקים בהצעה
אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
 17שאלות תשובות
א .שאלות הבהרה ,באם יהיו ,יש להפ ות באמצעות דוא"ל בלבד ,לגב' י ה ובוסילסקי ,לכתובת:
 ,yanan@rotemi.co.ilתוך ציון פרטי השואל ודוא"ל למע ה .פ יות בכל דרך אחרת לא יע ו.
ב.

יתן להעביר שאלות ההבהרה עד ליום  ,21/07/22שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יע ו.

ג.

תשובות לשאלות תי ת ה באמצעות דוא"ל ותועבר ה לכלל המציעים ,מבלי לציין את שם השואל ,עד ליום
. 04/08/22

ד.

השאלות והתשובות יהוו חלק בלתי פרד מהמכרז.

ה .המזמין שומר לעצמו את הזכות לע ות במרוכז על שאלות ,או לא לע ות עליהן כלל ,על פי שיקול דעתו.

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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18

הגשת ההצעה
א.

על המציע להתייחס בהצעתו לכל דרישות המכרז.

ב.

המציע יחתום בראשי תיבות על כל עמוד בהצעתו ,שתכלול עותק ממסמכי המכרז וכל ספחיו וממסמכי
השאלות והתשובות )במידה והמציע תאגיד – יחתמו מורשי החתימה(.

ג.

ההצעות יוגשו בש י עותקים ,כל עותק במעטפה פרדת עליה יצוין "מכרז מס'  –005-05/22שירותי הסעה
עבור עובדי רותם תעשיות " .יש להפריד בין הצעת המחיר ) ספח  (2לבין שאר מסמכי ההצעה והמכרז ,כך
שהצעת המחיר תהיה במעטפה פרדת על גביה יהיה כתוב "מכרז מספר  005-05/22שירותי הסעה עבור
עובדי רותם תעשיות -הצעת מחיר".

ד.

שתי המעטפות ,כמצוין לעיל ,יוכ סו למעטפה ראשית עליה יצוין" :מכרז מס'  – 005-05/22שירותי הסעה
עבור עובדי רותם תעשיות " .אין לציין על המעטפה הראשית את שם המציע או כל פרט מזהה אחר.

ה.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  15/08/22שעה .14:00

ו.

ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים של רותם תעשיות בע"מ ,פארק תעשיות רותם ,מישור ימין ,ב ין  10קומה
 , 2במשרדי הרכש המרכזי .לא תתקבל ה הצעות בפקס או בדואר אלקטרו י.

ז.

לתשומת לב המציעים  -בכ יסה לפארק מתקיימים סדרי אבטחה ,אשר עלולים לגרום לעיכוב .על המציעים
לקחת זאת בחשבון ולוודא הגעה והגשת ההצעה במועד לתיבת המכרזים של המזמין .אין להשאיר את
המעטפה אצל א שי הביטחון בשער הכ יסה .על המציע לוודא בעצמו ובאופן אישי הכ סת המעטפה לתוך
תיבת המכרזים של המזמין .מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה ה קובים לעיל ,לא תובא
בחשבון.

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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ספח מספר 1

מכרז פומבי מס' 005-05/22
שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

הצעת הקבלן
שם מלא של המציע

חתימה וחותמת

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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ספח מספר 1
טופס הגשת הצעה
לכבוד
חברת רותם תעשיות בע"מ,
פארק תעשיות רותם
ה דון  :מכרז פומבי מס'  – 005-05/22שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות
א י החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע השירותים שב דון ,בהתאם לת אי המכרז.
.1

ה י מאשר שקראתי את כל הת אים המפורטים וה דרשים במסמכי המכרז ה "ל על כל ספחיו ,ומתחייב
בזה למלא אחר כל הת אים והדרישות וכל המוצע על ידי במסגרת הצעתו לשביעות רצו כם המלאה.

.2

ה י מצהיר כי אי י מצא במצב של יגוד ע יי ים בין השירותים ה דרשים במכרז זה לבין עבודה עם גופים
אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין אליכם.

.3

להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי למעט עלויות וסעיפים ה וגעים להוכחת
עמידה בדרישות הסף .בקשכם להימ ע מחשיפת עמודים אלו בפ י מציעים שלא זכו במכרז .ה ימוק למ יעת
החשיפה:

.4

בכל מקרה ברור לי כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הי ה בסמכותה של ועדת
המכרזים של המזמין אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצויי ו לעיל כחסויים.

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימת המציע ________________

חתימה וחותמת המציע

תאריך __________
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ספח מספר 1
פרטים על הגוף המציע
.5
יא .שם המציע
ב.

המס' המזהה )מספר תאגיד(

יא .תאריך התארג ות
ה.

שמות בעלי שליטה( :

ו.

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם:

יא .שם המ הל הכללי
יא .שם איש הקשר למכרז זה
ט.

מען המציע )כולל מיקוד(

י.

טלפו ים

יא.

פקסימיליה

על הגוף המציע למלא ,לחתום ולהחתים רו"ח /עו"ד על דף זה והמסמכים הבאים המצורפים ב ספח א':
התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
הצהרה על שימוש בתוכ ות מקור

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימת המציע ________________

חתימה וחותמת המציע

תאריך __________
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ספח מספר 1
יסיון המציע בעבודות דומות

.6

על המציע לפרט עבודות רלוו טיות שהיה אחראי להן כאמור בדרישות הסף :שמות הלקוחות ,תיאור
העבודה ,מועדי הביצוע והיקף )לרבות מספר כלי הרכב ומספר ה וסעים שהוסעו בכל אחת מן העבודות
המתוארות(.
יסיון – כ דרש בסעיף 3

חברה

שם הלקוח
איש הקשר

תיאור העבודה
טלפון

מס'
ה וסעים,
מספר
הרכבים,
וסוג
הרכבים

תאריכי
ההפעלה

1

2

3

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע
ספח מספר 1

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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.7

הוכחת עמידה בדרישות סף שבהתאם לסעיף  3למפרט המכרז
מסמכי המציע
אישור בר תוקף על יהול ספרי חשבו ות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )במקרה של תאגיד(.
תעודת עוסק מורשה/מלכ"ר )במקרה של תאגיד(.
התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים ,על גבי הטופס המצורף.

ההשתתפות במכרז היא רק לחברות היסעים בעלות ותק של  3ש ים לפחות בהסעת וסעים .יש לצרף
המלצות ואסמכתאות להוכחת ה יסיון.
לחברה רישיון הפעלה תקף ממשרד התחבורה ,ובכלל זה הצגת כתב מי וי תקף של קצין בטיחות
בתעבורה ,כמתחייב בחוק.
למציע רישיון להפעיל משרד היסעים מטעם משרד התחבורה.

לחברה אישור על יהול פ קסי חשבו ות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות ותשלום
חובות מס( התשל"ו  ,1976בתוקף לפחות עד למועד האחרון להגשת הבקשות.
למציע כלי רכב העו ים לכל דרישות הרישוי והחוק.
למציע הגים בעלי רישיו ות היגה מתאימים עפ"י חוק.

.8

על המציע לציין בהצעתו את שם התוכ ה שבה הוא משתמש ,ולפרט את היכולות הפו קציו ליות
של אותה התוכ ה.
תיאור יכולותיה הפו קציו ליות של
שם התוכ ה
התוכ ה

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימת המציע ________________

חתימה וחותמת המציע

תאריך __________
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ספח 2

הצעת מחיר
ה דון :מכרז פומבי מס'  – 005-05/22שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

להלן הצעת המחיר לביצוע ההסעות מב"ש דימו ה לפארק וחזרה מפארק רותם לב"ש דימו ה
סך הכל,
תעריף
כמות
כמות
אזור
לא כולל
מוצע
דרשת
לפי מצב
מע"מ
ליחידה
לפי הצעת
וכחי –
בש"ח ,לא
המציע
לפ י המכרז
) תון לשי וי
כולל מע"מ
לפי שק"ד
המזמין(

1
אוטובוס  50מקומות איסוף מדימו ה לפארק
תעשיות רותם  -בוקר
1
אוטובוס  50מקומות מפארק תעשיות רותם
לפיזור בדימו ה  -אחה"צ
1
מידיבוס  35מקומות איסוף מדימו ה לפארק
תעשיות רותם – בוקר
1
מידיבוס  35מקומות מהפארק לפיזור בדימו ה
 אחה"צ0
אוטובוס  50מקומות מ קודת חבירה באר שבע
לפארק תעשיות רותם – בוקר
0
אוטובוס  50מקומות מפארק תעשיות רותם
ל קודת חבירה באר שבע -אחה"צ
0
טר זיט  16מקומות איסוף בבאר שבע ל קודת
חבירה בבאר שבע  -בוקר
טר זיט  16מקומות איסוף מ קודת החבירה
בבאר שבע לפיזור בעיר -אחה"צ

0

מי יבוס  20מקומות איסוף בבאר שבע והגעה
לפארק

7

מי יבוס  20מקומות מהפארק ופיזור לבאר שבע

7

מי יבוס  20מקומות איסוף מערד והגעה לפארק

1

מי יבוס  20מקומות מהפארק ופיזור לערד
מי יבוס  20מקומות איסוף מירוחם והגעה
לפארק

1
1

מי יבוס  20מקומות מהפארק ופיזור לירוחם

1

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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רכב  10מקומות איסוף ב"ש-פארק

0

רכב  10מקומות פיזור פארק-ב"ש

0

רכב  10מקומות איסוף דימו ה-פארק

0

רכב  10מקומות פיזור פארק-דימו ה

0

מו ית ב"ש – פארק או חזרה

0

מו ית דימו ה – פארק או חזרה

0

מו ית ערד – פארק או חזרה

0

מו ית ירוחם – פארק או חזרה

0

אחר _________________________

0

אחר _________________________

0
סה"כ מחיר
מוצע ליום,
כולל
לא
מע"מ

הערות:
 .1המחירים בשקלים בלבד ,ללא מע"מ.
 .2המחירים כוללים את כל ההוצאות ה לוות.
 .3המזמין רשאי לש ות ,להוסיף או לבטל מסלולים והסעות בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין
והתמורה המשולמת לקבלן תשת ה בהתאם.
 .4לא ישולם לקבלן כל פיצוי בגין הביטול או הצמצום.
 .5מחיר המו ית יילקח בחשבון לשם השוואת מחירים להסעות לשעות וספות ,כמו כן מחיר  10מקומות.

חתימת המציע ________________

תאריך __________

20
מכרז מס' 005-05/22
שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

ספח ) 3הסכם התקשרות(

הסכם
ש ערך ו חתם בפארק רותם ביום __ לחודש _____ 2022
בין חברת רותם תעשיות בע"מ )להלן – "המזמין"(

לבין ____________________)להלן – "המבצע" או "הקבלן"(
הואיל והמזמין פרסם את מכרז מספר  005-05/22לשם מתן שירותי הסעה עבור עובדי רותם
תעשיות )להלן "השירותים"( ,כמפורט בחוברת המכרז המצורפת להסכם זה ומסומן כ ספח
;'1
והואיל והקבלן הגיש הצעה למכרז ,והצעתו בחרה על ידי המזמין כאחת מההצעות הזוכות במכרז,
וועדת המכרזים של המזמין אישרה את ההתקשרות עם הקבלן ביום ______ .ההצעה
מצורפת להסכם ומסומ ת כ ספח ) ;'2להלן – "ההצעה"(.
והואיל

וקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע ,מומחיות ו יסיון באספקת השירותים ,וברשותו כח האדם
והכלים הדרושים לביצוע עבודות מסוג זה.

והואיל והמבצע מעו יין ומסוגל מבחי ה מקצועית לקבל על עצמו את ביצוע השירותים כמפורט
בהסכם זה ,והסכים לקבל על עצמו את העבודה המקצועית כאמור וכמפורט בהסכם זה
וב ספחיו.
.1

אי לכך הוסכם והות ה בין הצדדים דלקמן:
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי פרד ממ ו.

.2

ה ספחים להסכם המהווים חלק בלתי פרד מן ההסכם הם:
2.1

.3

.4

חוברת המכרז על ספחיו המסומ ים כ ספח א להסכם זה.

 2.2מסמכי הצעת הקבלן למכרז המסומן כ ספח ב להסכם זה.
במקרה של סתירה בין ספחי ההסכם לבין ההסכם עצמו ,יגבר האמור בהסכם.
במקרה של סתירה בין ספח א לבין ספח ב ,יגבר האמור ב ספח א.

א .הקבלן מתחייב להע יק את שירותים בעצמו .הקבלן אי ו רשאי להסב הסכם זה לאחר.
יובהר כי העסקת קבל י מש ה על ידי הקבלן תתאפשר רק בכפוף לאישור פרט י בכתב של
המזמין לכל קבלן מש ה כאמור ,ואף אם י תן אישור כאמור ,אין בכך משום הסבת הסכם.
ית ה הסכמת המזמין כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ,או
חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה ,והקבלן ימשיך להיות אחראי באופן ישיר לביצוע
טוב ו כון של כל התחייבויותיו כלפי המזמין על פי הסכם זה.
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ב .מוצהר בזאת כי המזמין אי ו מתחייב להזמין את השירותים בהיקף מי ימלי כלשהו ,וכי
הזמ ת כל שירות תהיה בהתאם לצרכי המזמין  ,על פי הוראה בכתב מ ציגו המוסמך של
המזמין )להלן – "הזמ ת עבודה"(.
.5

.6

א.

תמורת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה לשביעות רצו ו המלאה של המזמין ,ישלם
המזמין לקבלן לפי המחירים שפורטו ב ספח בר וכמפורט בכל הזמ ת עבודה )להלן –
"התמורה"(.

ב.

ת אי התשלום – שוטף .45 +

ג.

הצמדה – אחת לש ה קל דרית בתחילת הש ה ,לפי מדד מחירי תשומה באוטובוסים
זעירים ציבוריים .מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד ההכרזה על הזוכה במכרז.

ד.

למעט האמור לעיל ,הקבלן לא יהיה זכאי לקבל בגין מתן השירותים כל תשלום וסף,
החזר הוצאות ,ביטול זמן ,הטבות או זכויות אחרות כלשהן ,ואין למזמין כל חובה או
התחייבות כלפי הקבלן בכל הקשור לת אים סוציאליים ,ביטוח לאומי ,ביטוח או הטבות
אחרות ביחס למתן השירותים על פי הסכם זה.
לאחר קבלת אישור ציגו המוסמך של המזמין לצורך השירותים שוא ההסכם ,יגיש
הקבלן למזמין חשבון מתאים לתשלום )להלן " -החשבון"(.

ה.
ו.

מחק.
מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי חוזה זה ועל פי כל דין רשאי המזמין לקזז כל סכום
שיגיע למזמין מהקבלן בקשר עם חוזה זה ,מכל סכום אשר יגיע לקבלן מהמזמין.

ז.

הפר הקבלן הוראה מהוראות חוזה זה ,רשאי המזמין ,וסף על זכויותיו על פי כל דין
וחוזה זה ,לבטל את החוזה לאחר ש יתן לקבלן הודעה בה דרשת לתקן את המעוות תוך
זמן סביר ,והקבלן לא תיקן המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן ש קבע בה.

ח.

במקרה זה לא יהא המזמין חייב בתשלום לקבלן ,אלא בעד אותו חלק שבוצע ע"י הקבלן
ושאושר ע"י המזמין ובשווי כפי שייקבע ע"י המזמין ,וש יתן להשתמש בו ע"י המזמין
לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

לא ביצע הקבלן התחייבות כלשהי מהתחיבויותיו כלפי המזמין ,או שלא ביצע התחייבות כלשהי
בהיקף ו/או באיכות ו/או ברמה ה דרשת ממ ו בהתאם להוראות המכרז ו ספחיו ו/או הסכם זה
ו ספחיו ,ישלם הקבלן למזמין תשלום פיצוי מוסכם כמפורט ב ספח ג' להסכם זה ) ספח 8
למכרז( ,וזאת מבלי לפגוע בכל תרופה אחרת העומדת למזמין על פי כל דין .פיצוי מוסכם זה יקוזז
מן התמורה המגיעה מהמזמין לקבלן.
למען הסר ספק מוצהר בזאת כי סעיף זה הוא סעיף עיקרי בהסכם ,וכי אי עמידה בזמ ים או
פגיעות אחרות ברמת מתן השירותים תהווי ה עילה לביטול ההסכם על ידי המזמין.

.7
.8

הקבלן יפצה את המזמין על כל זק שייגרם למזמין או לצד שלישי ,כתוצאה ממתן השירותים על
ידו .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המזמין לא יגיע לידי פשרה או הסדר עם צד שלישי כלשהו,
ב סיבות בהן דרש פיצוי מהקבלן ,ללא הסכמת הקבלן מראש.
המזמין יידע את הקבלן מיד עם קבלת כל תביעה של צד ג' בפרטי התביעה ,ויאפשר לקבלן
להצטרף כצד להליכים.
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.9

הקבלן יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל זק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית ,אשר יגרמו
למזמין או לצד ג' כלשהו ,ע"י עובדי הקבלן ו/או שליחיו ו/או עובדי כל קבלן מש ה מטעם הקבלן
לצורך ביצוע פעילות כלשהי במסגרת הסכם זה ו/או בקשר למתן השירותים שוא מכרז זה על
ידו.

.10

הקבלן פוטר בזאת את המזמין מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת גדו בקשר עם
העסקת עובדים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים .הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את
המזמין בגין כל סכום שתחויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור.

.11

הקבלן מתחייב לשלם כל סכום כסף או פיצוי ,המגיעים לעובד או לכל אדם ה מצא בשירותו
כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בעבודה שוא המכרז.

.12

ערבות :הקבלן ימסור למזמין לאחר זכייתו במכרז ,ערבות ביצוע ב קאית אוטו ומית ,ב וסח
המצ"ב כ ספח ד' להסכם זה ,בסך של  20,000ש"ח צמודה ל"מדד המחירים לצרכן" לתקופה
של שלוש ש ים מיום החתימה על ההסכם .ככל שהמזמין יחלט את הערבות ה "ל במלואה או
בחלקה ,יידרש הקבלן להמציא לידי המזמין ערבות ב קאית אוטו ומית חדשה כך שבכל עת ועת
יחזיק המזמין בערבות ביצוע ב קאית אוטו ומית בסך שלא יפחת מ .₪ 20,000-סעיף זה הוא
סעיף עיקרי בהסכם שהפרתו תחשב כהפרה מהותית של ההסכם .במידה ויוארך ההסכם ,תוארך
הערבות בהתאם לתקופה ה וספת.

.13

ביטוח
א .מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ומאחריותו ל זקים להם הוא יהיה
אחראי על-פי כל דין ,הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה .עלות
הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד .כל דרישות הביטוח
הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפ י ההתקשרות בין
הצדדים.
ב .הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם
זה .הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטע ה או דרישה כלפי
המזמין בגין כל זק או אבדן ש יתן היה לבטח אותם כאמור ,וכך גם לגבי תביעת שיבוב
מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.
ג .הביטוח ה דרש ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום
ביטוחים המצ''ב כ ספח ה' להסכם זה ) ספח  9למכרז( )להלן :אישור קיום ביטוחים(
אשר מהווה חלק בלתי פרד מהסכם זה ,ה ם מזעריים ואין בהם משום אישור של
המזמין או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על הקבלן יהיה לקבוע
ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מ ת למ וע הפסד לו ,למזמין
ולצד שלישי.
ד .מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום בהסכם זה לא ועד לצמצם את
התחייבויות הקבלן על פי ההסכם ,והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הי ו אך
ורק כדי לאפשר למבטחים לעמוד בה חיות הפיקוח על הביטוח לגבי וסח אישור קיום
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ביטוחים .על הקבלן יהיה ללמוד את כל דרישות הביטוח החלות עליו לפי כל דין,
ולהיעזר בא שי ביטוח מטעמו על מ ת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ,ללא
הסתייגויות.
ה .הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות
המזמין ,יהיה הקבלן אחראי ל זקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיי ה
לו כל תביעות ו/או טע ות ,כספיות או אחרות כלפיו ,והוא יהיה מ וע מלהעלות כלפי
המזמין כל טע ה כאמור.
ו .הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין ל זקים בלתי מבוטחים ,לרבות זקים שהם מתחת
לגבול ההשתתפות העצמית ה קובה בפוליסה.
ז 14 .ימי עבודה לפ י החתימה על הסכם זה וכת אי לחתימת המזמין על הסכם זה ,ימציא
הקבלן למזמין את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן כללים הביטוחים כפי
ה דרש על פי הסכם זה כשהם חתומים על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדי ת
ישראל לעסוק בסוגי הביטוח ה דרשים.
ח 14 .ימי עבודה לפ י תום תקופת הביטוח ה קובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות,
ימציא הקבלן למזמין אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח וספת.
ט .מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל ,אין
משום מתן פטור כלשהו לספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח
התחייבה לשפות על זקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאתם לידי המזמין כאמור לעיל,
אין בה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
י .מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים
ו/או הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך .למען הסר ספק ,בדיקתם או אי בדיקתם
על ידי המזמין או מי מטעמו אי ה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי דין או אחריות
על פי הסכם זה.
יא .מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לש ות או לתקן את
הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מ ת להתאימם להתחייבויות על פי
ההסכם .הבקשה לתיקון או שי וי לא תהווה אישור לתקי ות אישור קיום ביטוחים
ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא.
יב .מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי
ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כ דרש ,יישא הקבלן על פי דין בכל
הוצאה או זק שיגרם עקב העיכוב כאמור.
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יג .הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין ל זק ,אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים
בפוליסת ביטוח או הפרת ת אי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.
יד .הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה כ גד המזמין ו/או
הבאים מטעמו בגין זק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהייה זכאי לשיפוי אלמלא תוכן
הפוליסה ( עפ"י הביטוחים ה "ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר ,והוא פוטר בזאת אותם
מכל אחריות ל זק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע
זק בזדון לספק.
טו .הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ביטוח
אחריות מעבידים.
טז .ב וסף לביטוחים לעיל יסדיר הקבלן ,פוליסות לביטוח כלי רכב וציוד מת ייע וממו ע
אחר אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע עבודות על פי ההסכם זה
יז .כל הפוליסות תכלול ה :סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על
הקבלן .סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו,
הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע זק בזדון כלפי הקבלן .סעיף לפיו המבטח לא
יטען לטע ת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין והביטוח של הקבלן הי ו ראשו י וקודם
לכל ביטוח ש ערך על ידי המזמין .ביטול חריג רשל ות רבתי אולם אין בביטול החריג
בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין .כיסוי זיהום פתאומי
תאו תי ובלתי-צפוי .סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמ ה ולא תבוטל ה במשך תקופת
הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין לכל הפחות
 60יום מראש .סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין
לקבלת שיפוי.
יח .הפוליסה לביטוח אחריות סיכו י צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין :תביעות שיבוב
של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כ גד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי
עובדיו .שימוש ברכב שאי ו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מ ועי.
פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות המזמין .שימוש במכשירי הרמה.
יט .הפוליסות תהיי ה על פי וסח הידוע בשם 'ביט' או וסח אחר הדומה לו בכיסוי
הביטוחי.
כ .הרחבי שיפוי:
 .1הפוליסה צד שלישי ,תכלול הרחבת שיפוי לטובת המזמין בגין אחריותו למעשה
ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ותכלול סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב
הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח ב פרד.
חתימת המציע ________________

תאריך __________
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 .2ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המזמין באם תחשב כמעבידה של
עובדי הקבלן.
כא .גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח
וכדלקמן :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –  .₪ 4,000,000ביטוח אחריות מעבידים –
.₪ 20,00,000
כב .ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים
וספים ו/או משלימים ,יערוך הקבלן את הביטוח ה וסף ו/או המשלים כאמור ,על
חשבו ו הוא ובכפוף לאמור לעיל.
כג .מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה ,ולאורך כל תקופת ההסכם,
מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותק ותיו .על
הקבלן חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבל י המש ה מטעמו
יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותק ותיו.
כד .הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המש ה שבו ,אי ן באות לגרוע מחיובי הקבלן
לפי הסכם זה ,או כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא .לפיכך ,מוצהר ומובהר בזאת
במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחים כאמור ,כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין
שלא היו קיימות כלפיו ,אלמלא ערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם ה זק
)למעט המזמין ( מאחריות בגין זק ש גרם על ידו.
כה .הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח ( ,תהווה הפרה של ת אי מהותי של ההסכם.

.14

ה ציג/ה המוסמך/ת והאחראי/ת מטעם המזמין לצורך בצוע הסכם זה הוא/היא גב' י ה
ובוסילסקי או כל מי שימו ה על ידי החברה במקומו לצורך זה בהודעה בכתב ע"י המזמין.
האחראי מטעם הקבלן לצורך ביצוע הסכם זה הוא/היא מר/גב' ______________.

.15

הפרה החברה הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ,רשאי המזמין וסף על זכויותיו על פי כל דין
והסכם זה ,לראות הסכם זה כמבוטל ,לאחר ש ית ה לחברה הודעה בה דרשה לתקן את המעוות
והחברה לא תיק ה את המעוות בהתאם להודעה תוך  14ימים.

.16

במקרה זה לא יהא המזמין חייב בתשלום לקבלן ,אלא בעד אותו חלק שבוצע ע"י הקבלן ושאושר
ע"י המזמין ובשווי כפי שייקבע ע"י המזמין ,וש יתן להשתמש בו ע"י המזמין ובשווי כפי שייקבע
ע"י המזמין.

.17

ויתר המזמין לחברה על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה ,לא ייראה הוויתור כוויתור על כל הפרה
שלאחר מכן של אותה הוראה ,או הוראה אחרת הדומה לה .כל ויתור ,ארכה או ה חה מטעם
המזמין ,לא יהיו ב י תוקף אלא אם כן עשו בכתב ו חתמו על ידי המזמין.

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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.18

א
ב

תוקף ההתקשרות יהיה לש תיים ,אך למזמין שמורה האופציה ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות ,שלוש פעמים ,בש ה אחת וספת בכל פעם,
ובסה"כ לתקופה שלא תעלה על  5ש ים מיום חתימת ההסכם בין הצדדים.
למזמין קיימת האפשרות לבטל את ההסכם בכל עת בהודעה של  60יום מראש לצד
הש י.
 .19התחייבות הקבלן לשמש כמפעל חיו י
.1

.2
.3
.4
.5
.6

הקבלן מתחייב להיות מוכרז כמפעל חיו י ,על כל המשתמע מחוקי המדי ה,
לרבות ומבלי לגרוע -חוק ההתגו ות האזרחית ,תשי" א –  1951וחוק שירות
עבודה בשעת חרום ,התשכ"ז – 1967ובהתאם לה חיות הרשות הייעודית
)הרשות העליו ה לאשפוז ובריאות בשעת חירום ,במשרד הבריאות ו/או משרד
הבריאות -האגף לשעת חירום ו/או לשכת בריאות מחוזית דרום או פותיה( .
הקבלן יעביר  ,וזאת עד לתום חודש מיום חתימת הסכם זה ,אישור ממי הל
חירום במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ו/או כל גוף מוסמך אחר
על היותו מוגדר כמפעל חיו י.
הקבלן מתחייב להציג בפ י המזמין ,בהתאם לדריש תו ,תוכ ית היערכות
להספקת שירותים בשע"ח ו הלי עבודה בשע"ח.
הספק מתחייב לספק את השירותים בכל עת ,לרבות בשע"ח ,בת אי אספקה כפי
ש קבעו בהסכם ההתקשרות .הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם
ההתקשרות בין הצדדים.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמיןידווח למשרד הבריאות  -רכז/ת מל"ח
מחוזי/ת ,והאגף לשעת חירום על הספק ,עובדיו ורכביו כמגויסים בשעת חירום.
הקבלן מצהיר כי בשעת חירום ירתק את עובדיו ,וכי הרכבים המבצעים את
העבודות שוא הסכם זה פטורים מגיוס בשעת חירום.יחד עם זאת ,במידה
והרכבים יגויסו לשעת חירום ,יעמיד הקבלן רכבים חלופיים לרשות המזמין.

 .20בטיחות
הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין ועם כל גורם רלוו טי מטעמו ,בכל הקשור
לבטיחות עובדי המזמין .בפרט ,במקרה של אירוע בטיחות ו/או תאו ה בה היו מעורבים
עובדי הקבלן ,מתחייב הקבלן לספק למזמין ,לא יאוחר מ 3 -ימים מקרות המקרה ,דוח
המפרט את כל הסיבות והגורמים לתאו ה ,וכן גם את כל הפעולות המו עות שבהם קט
הקבלן על מ ת למ וע היש ות המקרה.
הקבלן מתחייב להגיע לפגישה במשרדי המזמין ,בתוך  3ימי עבודה ,במטרה לתחקר
סיבות של כל אירוע ביטחותי ו/או תאו ה ,הכל לפי קריאה של המזמין ובהתאם לשיקול
דעתו של המזמין .הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הגורם הרלוו טי ל ושאי
הבטיחות בתעבורה מטעם המזמין ,והכל על מ ת לעמוד בדרישות החוק ,ולמ וע היש ות
מקרה דומה בעתיד.
.21
כתובת הצדדים לצורך הסכם זה הן:
המזמין :פארק תעשיות רותם ,מישור ימין ,ד . .ערבה .8680600
הקבלן._____________________________________ :
כל הודעה שתשלח בדואר רשום בישראל לכתובות ה "ל תחשב כאילו תקבלה כחוק  96שעות
לאחר משלוחה בדואר רשום כ "ל.
חתימת המציע ________________

תאריך __________
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מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור בהסכם זה ,לרבות הפרתו ,יהיה בביהמ"ש בבאר-שבע
בלבד.

ולראיה חתמו הצדדים על חוזה זה בתאריך הרשום ברישא של חוזה זה.
ולראיה באו על החתום
______________
רותם תעשיות בע"מ

חתימת המציע ________________

______________
המבצע

תאריך __________
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ספח 4
אישור עורך דין על פרטים אודות המציע
לכבוד
רותם תעשיות בע"מ
א.ג,. .
ה דון :מכרז מס'  – 005-05/22שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות
א י _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.
עו"ד/רו"ח )שם מלא(
 .1שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי.____________________:
 .2סוג התארג ות______________________________:
 .3תאריך הרישום______________________________:
 .4מספר מזהה______________________________:
 .5שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם ודרישות וספות כמו תוספת
חתומה  ,אם יהיו________________________________________________ :
________________________________________________
 .6מצ"ב אישור תקף על יהול פ קסי חשבו ות ,מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול
חשבו ות( ,תשל'ו –  1976וכן אישור על יכוי מס במקור כפי ש יתן ע"י שלטו ות מס הכ סה ומע"מ.

בכבוד רב,
שם מלא
כתובת

חתימת המציע ________________

חתימה וחותמת

עו"ד
טלפון

תאריך __________
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ספח 5
תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מי ימום
א י הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעו שים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1ה י ותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין )להלן" :הגוף"( .א י
מכהן כ_______________ וה י מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
) .2למילוי ולסימון  Xבמשבצת ה כו ה(
 הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 2ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבו ות ,תשלום
חובות מס ,שכר מי ימום והעסקת עובדים זרים כדין( ,התשל"ו) 1976-להלן" :בעל זיקה"(( לא הורשעו בפסק
דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התש "א1991-
או חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז .1987 -
 הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות עובדים
זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התש "א 1991-או חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז -
.1987
) .3למילוי ולסימון  Xבמשבצת ה כו ה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התש "א 1991-או חוק שכר מי ימום,
התשמ"ז :1987 -
 ההרשעה האחרו ה לא הייתה בש ה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן" :מועד
ההתקשרות"(.
 הרשעה האחרו ה הייתה בש ה שקדמה למועד ההתקשרות.
 .4ידוע לי כי לצורכי החוק ,הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה ש עברה אחרי יום כ"ה בחשוון
התשס"ג ) 31באוקטובר .(2002
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________________
המצהיר
אישור
א י הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפ י במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעו שים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפ י על התצהיר דלעיל.
___________
תאריך

______________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת המציע ________________

___________
חתימת עוה"ד

תאריך __________
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ספח 6
תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות
א י הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעו שים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1ה י ותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז
זה )להלן" :המציע"( .א י מכהן כ_______________ וה י מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הרי י להצהיר כי כון ליום תצהירי זה_____________ לא מת הלות תביעות גד המציע והוא אי ו מצא
בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
__________________
המצהיר
אישור
א י הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפ י במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעו שים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפ י על התצהיר דלעיל.
_________ ________________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
תאריך

חתימת המציע ________________

___________
חתימת עוה"ד

תאריך __________
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ספח 7
אישור בדבר תשלום שכר מי ימום וזכויות סוציאליות
א י הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעו שים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1
.2

.3

.4

ה י ותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז
זה )להלן" :המציע"( .א י מכהן כ_______________ וה י מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
הרי י להצהיר כי השכר המשולם לעובדי המציע אי ו מוך משכר המי ימום המעודכן במועד הגשת הצעת
המציע למכרז בהתאם לחוק שכר מי ימום ,התשמ"ז  1987 -וכי משולמים להם מלוא התשלומים
הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם.
כמו כן ,המציע מתחייב בזאת כי ימשיך לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת משכר המי ימום )כפי שיעודכן מעת
לעת בהתאם לחוק( ואת מלוא התשלומים הסוציאליים המגיעים להם בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם
הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם ,וזאת ככל שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

__________________
המצהיר
אישור
א י הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפ י במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ _____________.המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעו שים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפ י על התצהיר דלעיל.
___________
___________ ______________________
חתימת עוה"ד
חותמת ומספר רישיון עורך דין
תאריך

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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ספח ד להסכם כתב
ערבות מכרז/ערבות ביצוע
כתב ערבות
שם הב ק/חברת הביטוח________________________ :
מס' טלפון__________________________________ :
מס' פקס___________________________________:
לכבוד
רותם תעשיות בע"מ
ה דון :ערבות מס' _______________
א ו ערבים בזה כלפיכם ,ערבות עצמאית אוטו ומית מוחלטת ובלתי מות ית בת אים ,לסילוק כל סכום עד לסך
) 20,000₪עשרים אלף שקלים( ______________ מתאריך ______________ )תאריך תחילת תוקף הערבות(
אשר תדרשו מאת ___________________________ )להלן "החייב"( בקשר למכרז מס'  005-05/22ו/או להסכם
– שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות
א ו שלם לכם את הסכום ה "ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשו ה ש שלחה אלי ו במכתב בדואר רשום ,מבלי
שתהיו חייבים ל מק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טע ת הג ה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב
כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מ ______________-עד ______________ ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפ ות לס יף הב ק/חב' הביטוח _____________________
שם הב ק/חב' הביטוח
_____________________________

_____________________________
כתובת ס יף הב ק/חברת הביטוח

מס' הב ק ומס' הס יף
ערבות זו אי ה ית ת להעברה.

________________

________________

תאריך

חתימת המציע ________________

שם מלא

________________
חתימה וחותמת

תאריך __________
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ספח  9למכרז ) ספח ה' להסכם(

תאריך ה פקת האישור__________

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח יש ה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור
זה אי ו כולל את כל ת אי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין הת אים שמפורטים באישור זה לבין הת אים
הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו ת אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
ממבקש האישור
שירותי הסעות
שם:
שם :רותם תעשיות
☒מזמין שירותים
בע"מ
ת.ז/.ח.פ:.

ת.ז/.ח.פ.

מען  :מישור ימין ד. .
ערבה 8680600

מען:

סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי
ביטוח
צד ג'

אחריות
מעבידים

מספר
הפוליסה

וסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

ביט

4,000,000

₪

ביט

20,000,000

₪

כיסויים וספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם ל ספח ד'
 – 302אחריות צולבת.
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור.
 – 315כיסוי לתביעות
מל''ל.
 – 321מבוטח וסף בגין
מעשי או מחדלי המבוטח
 מבקש האישור. – 328ראשו יות.
 – 329רכוש מבקש
האישור ייחשב כצד ג'.
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור.
 -319מבוטח וסף היה
וייחשב כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח.
 – 328ראשו יות.

פירוט השירותים )בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי
המצוין ב ספח ג'(:
 - 072רכב/מוסכים/ח ייה/הסעות

ביטול/שי וי הפוליסה
שי וי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שי וי לטובת מבקש האישור ,לא ייכ ס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השי וי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

חתימת המציע ________________

תאריך __________
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ק סות

 -ספח  8למכרז ) ספח ג

להסכם(

 #תיאור הפגיעה

שיעור
הפיצוי

 1ליקוי ברכב ההסעות  -בהתאמה לדרישות

5 ₪,000.00

על כל אירוע

 2איחור בהגעת רכב ההסעות

1 ₪,000.00

על כל  10דקות איחור

 3איחור בהעמדת רכב חלופי עבור רכב תקול שיועד
לביצוע הסעה עפ"י דרישות המכרז

1 ₪,000.00

על כל  10דקות איחור

 4כל פגיעה  /חריגה אחרת אשר אי ה מופיעה בטבלה זו

שיעור הפיצוי ייקבע על ידי העורך
המכרז לאחר קבלת פרטי האירוע
 ₪ 1000על כל
אירוע

5

רכב לא קי

חתימת המציע ________________

תאריך __________

