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  מ ב ו א  .1
  

  ), פונה בזאת לקבלת הצעות ל:מזמין"היקרא להלן "ת(שבע"מ  רותם תעשיות
    

  המזמיןעובדי  ה עבורסעהשירותי 
  

בהתאם לכל התנאים וההוראות המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם שייחתם עם הזוכה בכפוף ו וזאת
  .במכרז

  
  כללייםסף תנאים  .2

 ם להשתתפות במכרז. ילהלן מפורטים תנאי הסף הכללי   2.1

המפורטים זה, ובתנאי הסף המיוחדים  2הכללים המפורטים בסעיף על המציע לעמוד בתנאי הסף  2.2
 להלן. 3בסעיף 

או אי המצאת מסמך כלשהו  מתנאי הסף הכלליים או המיוחדיםכלשהו אי קיומו של תנאי  2.3
פסילתה המידית ייתן למזמין את הזכות להחליט על מהמסמכים המפורטים להלן, באופן הנדרש, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו של ההצעה. 
אחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או ל המציעיםהבלעדי, לדרוש מכל אחד 

 וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף. ,אישורים

אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/ אישור מסוים ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך או  2.4
 העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור.

הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ,והתצהיריםציא את כל האישורים על המציע להמ 2.5
 ,1987-, התשמ"זשכר מינימום, חוק 1976-התשל"ו, )(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס

 .1991-התשנ"אעובדים זרים, חוק ו

דין לגבי  אם המציע הינו תאגיד, על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל  2.6
תאגידים מסוגו המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו וכן אישור עו"ד על היות התאגיד קיים 
ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם (בנוסח 

  צורף למסמכי הליך זה).המ

מלוא הפרטים הנדרשים על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו. על המציע להשלים בעט את  2.7
", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות והצעתו מציעפרטי ה" בפרק

(לרבות נספחיו) הסכם ההתקשרות בראשי תיבות על כל עמוד מעמודיו ולחתום בעצמו על  המכרז
 ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך.

פסילתה  למזמין את הזכות להחליט על  יתןינכון כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו  2.8
 .מציעהמידית של הצעת ה

כל תוספת, שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף ומקנים למזמין את    2.9
הזכות לפסול את ההצעה. למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המזמין במידה והצעת 

 התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.  המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא

נושאת הוסגורה היטב  , שלמהבמעטפה חתומה על המציע להגיש את הצעתו בשני עותקים במקור 2.10
  המכרז. במסמכיואת נושא ההתקשרות בלבד זאת בהתאם לאמור את מספר המכרז 

 כי או של מנהלו, מאומת בפני  עורך דין, ו תצהיר שלעל המציע לצרף להצעתו  2.11
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בפסק מי מבעלי השליטה ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה בו, לא הורשע המציע ו/או ) 1(
לפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים או /דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים ו

נה חלפה ש -. אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 1976 –ציבוריים, תשל"ו 
  ;אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

  ;המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות )2(

פירוק שעלולים לפגוע ו/או  אינו נמצא בהליכי פשיטת רגלבנוסף, על המציע להצהיר כי הוא לא  )3(
 ).6 ספחכנ זה למכרז המצורף(בנוסח  יזכה במכרזככל שבתפקודו 

תצהיר המציע חתום בפני עורך דין כי השכר המשולם לעובדיו אינו נמוך משכר המינימום המעודכן  2.12
וכי משולמים להם מלוא  1987 -במועד הגשת ההצעה בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

התשלומים הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל 
 ). 7וסח המצורף למכרז כנספח עליהם (בנ

ערבות מכרז בהתאם להצעתו,  והתחייבויותיעל המציע לצרף להצעתו, לשם הבטחת ביצוע כל  2.13

 3(ההסכם הינו נספח  להסכם ד'בנוסח המפורט כנספח ₪,  20,000בנקאית אוטונומית בסך של 

  .לחוברת המכרז)

  
 כרזממיוחדים להשתתפות בהתנאי סף  .3

יש  שנים לפחות בהסעת נוסעים. 3לחברות היסעים בעלות ותק של  תמוגבלההשתתפות במכרז  3.1
  .וןסייהנ פירוט בדברלצרף 

שהנו מורשה להסיע בשכר על פי תקנות , מאת המפקח על התעבורהרישיון הפעלה תקף לחברה  3.2
   ., בשלוש שנים האחרונות, לכל הפחותשל משרד התחבורה) 121משרד התחבורה (טופס 

העונים לכל דרישות הרישוי מתאימים כלי רכב  למציע ל המציע לפיו תצהיר המנהל הכללי ש 3.3
  נהגים בעלי רישיונות נהיגה מתאימים עפ"י חוק.  וכן והחוק

   תיאור הפרויקט והיקפו .4

, רותם תעשיותלקבלת הצעות למתן שירותי הסעה עבור עובדי  מציעיםפונה בזאת ל המזמין 4.1
 " השירותים" –(להלן המפורטים במכרז זה  עהההס ולמסלולי, לדרישות ,וזאת בהתאם לתנאים

  .")השירותאו "

  .ובחזרה לביתם לפארק תעשיות רותםמביתם  המזמין עובדיהינם להסעה השירותי  4.2

 ההסעות שירותי 4.3

בכל ימות השבוע (יום והחזרתם לביתם  לפארק תעשיות רותם מביתם  רותם תעשיות הסעת עובדי 
  לן:שלהה ההסעבמסלולי  )כולל עד יום ה-א

 ):הרגילה ההסעה –(להלן  הרגילות העבודה בשעות העובדים לעובדים הסעה 4.3.1

  07:55נדרשת הגעה לפארק תעשיות רותם בשעה  – בבוקרהגעה 

, בימי ה' בשעה ד-ימים א 16:20יציאה מפארק תעשיות רותם בשעה  –פיזור צהריים
16:05  
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ם באופן עצמאי) תחנת איסוף אחרונה (למאחרים שמגיעי –להסעות בוקר מבאר שבע 
תקבע חניה של חנות איקאה כתחנה אחרונה שממנה תצא הסעה אחת בשעה  –

  שתקבע.

ביחס לעובדים העובדים בשעות העבודה  הסעות נכון להיום להלן פירוט 4.3.1.1
  :הרגילות

  מקומות) 50אוטובוס ( סידור הסעות (מדי יום)
 35מידיבוס  (

  מקומות) 19מיניבוס (  מקומות)

 7      ף בוקררותם איסו -ב"ש 

 7     ב"ש פיזור צהריים -רותם 

 1     רותם איסוף בוקר-ירוחם

 1     ירוחם פיזור צהריים-רותם 

 1     רותם איסוף בוקר-ערד

 1     ערד פיזור צהריים-רותם 

   1 1 רותם איסוף בוקר -דימונה 

   1 1 רותם דימונה פיזור צהריים

 18 2 2 סה"כ מדי יום

 396 44 44 דש ממוצעסה"כ בחו

  165,000  עלות ממוצעת לחודש בש"ח 

  מצבת עובדים (נכון להיום) 4.3.1.2

 יעד

  כמות עובדים 

 60  באר שבע

 70 דימונה

 7 ערד

 6 ירוחם

 עובדים חדשים 4.3.1.3

שעות מראש  18תימסר על כך הודעה מסודרת לפחות  -חדש המצטרף להסעות  עובד
 נוי במסלול.והקבלן נדרש לשבצו בהסעה גם אם יידרש שי

 שינוי, הוספה וביטול קווי הסעות 4.3.1.4

מובהר כי המזמין רשאי לשנות, להוסיף או לבטל קווי הסעות לפי צרכיו בכל עת, 
ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין כלפי המזמין או מי טעמו. למען הסר ספק, 
במידה שיבוטל קו הסעה כלשהו, הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה בגינו והתמורה 

רק בגין הסעות שנדרשו ע"י המזמין וסופקו בפועל. התשלום לקבלן  תשולם
ייעשה לפי קווי ההסעות הנדרשים ע"י המזמין שסופקו בפועל ע"י הקבלן 

 זה. למכרז 2הנזכרים בנספח ובהתאם לתעריפים 

(להלן  או שעות מחוץ לשעות העבודה הרגילות שעות נוספותהסעה לעובדים העובדים  4.3.2
 שבתאו /ו שישי בימיאו /ובלבד,  19:00או  18:00יום בשעה  דימ – )הסעה נוספת –

באותו היום שבו  14:00 שעההעד  מראש וברישום ,הצורך לפי, והכל אך ורק ו/או חג
 .ההסעה צעתמבו
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  :נוספים םתנאי .5

, המציע יהיה מחוייב 3תנאים המיוחדים כמפורט בסעיף ל, ו2בנוסף לתנאי הסף הכלליים כמפורט בסעיף 
  אים המפורטים להלן:נובת לעמוד בדרישותגם 

המציע ישער כמות הרכבים וסוגי הרכבים הנדרשים למתן השירות בצורה היעילה והכלכלית ביותר.  5.1
הסעות באמצעות אוטובוסים, או ברכבים קטנים יותר  לרכזהיכן נדרש על המציע לשקול בפרט, 

לבצע י חובה הינו התחייבות המציע תנא מקומות, או הגעה לנקודת איסוף/פיזור וכו'. 10כגון 
 15% -הוצאות החברה בלהפחית את וכתוצאה מכך  אופטימיזציה של מסלולים ושל סוגי רכבים 

כל זאת מבלי ו, לעיל. 4.3.1.1שבסעיף לעומת העלות הממוצעת לחודש כמפורט בטבלה  לפחות
 .)ירוחם/להאריך את זמן הנסיעה כיום (עד שעה מבאר שבע, עד חצי שעה מדימונה

, כך ייעודית תוכנהיכולת מוכחת של המציע לבצע תכנון מסלולי נסיעה באמצעות נדרשת  5.2
שלפחות פעם ברבעון או לפי הצורך יבצע עדכון ואופטימיזציה של מסלולי הנסיעה על מנת לחסוך 

רשימת שמות העובדים, כתובותיהם ושעת האיסוף ימסרו  בכמות הרכבים ובזמני הנסיעה.
על המציע לציין בהצעתו   ך הכנת מסלולי איסוף ופיזור.לצורולפי בקשה נפרדת בנפרד לחברה 

  את שם התוכנה שבה הוא משתמש, ולפרט את היכולות הפונקציונליות של אותה התוכנה.

באמצעותו   , אשרהמציעהאינטרנט של אתר להיכנס עובדי המזמין ל לכל גישהלתת  מציעהעל  5.3
שיבוץ להסעה ולקבל אישור וספת, אשר עובד שעות נוספות להירשם להסעה נתינתן לכל עובד 

, והמציע יהיה אחראי על חישוב המסלול 14:00. הרישום יהיה באותו יום עד שעה נוספת כאמור
  ומספר הרכבים הנדרשים לפיזור עובדים בשעות נוספות. 

איש קשר  ייעודי וקבוע אשר זמין לכל פניה של המזמין במשך  על המציע למנות ולפרט בהצעתו 5.4
ממה להוציא יום הכיפורים, לשם תיאום הסעה, בירור וכל עניין הקשור להסעות שעות בי 24

  העובדים. איש קשר/סדרן יהיה קבוע ומספר הטלפון שלו יפורסם לעובדי המזמין. 

 : בביצוע העבודה הקבלן תפקידי .6

כנדרש  והחזרתם לביתם בכל ימות השנה לפארק רותםמתחייב לבצע את הסעת העובדים  קבלןה 6.1
בהם שלמעט ימים  לעיל (הסעה נוספת לפי הצורך),  4.3.2ה) ובסעיף -לעיל (ימים א 4.3.1בסעיף 

בשעת חירום, לכל  וכולל, כולל בזמן שביתות יורה המזמין מפורשות כי אין לקיים את ההסעות
 אורך תקופת ההסכם.

במצב נאות, העומדים בכל תקני משרד נקיים ומתחייב לבצע את ההסעות ברכבים  קבלןה 6.2
אוטובוסים לאורך כל תקופת ההסכם, שנת הייצור של כל , כאשר התחבורה ודרישות החוק

בכל נקודת  שנים 3על תעלה המיניבוסים לא  קודת זמן, ושנת הייצור שלנשנים בכל  5תעלה על 
שנת  2024ואילך, ובשנת  2018שנת הייצור של כל אוטובוס תהיה  2023לדוגמא: בשנת  .זמן

 ואילך, וכן הלאה. 2019ובוס תהיה הייצור של כל אוט

דקות מרגע קרות  30-בתוך לא יאוחר מעמיד רכב חילופי י הקבלןשל תקלה ברכב,  במקרה 6.3
 .התקלה

עסיק רק נהגים מקצועיים עם אישורים ורישיונות כחוק. על הנהג להכיר את אזורי י הקבלן 6.4
 הנסיעה והכתובות השונות שינתנו לו.
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 של תקינות הרכבים תקופתיותעל הבדיקות ההתעבורה של הקבלן  אחת לרבעון יוצג אישור קצין 6.5
 בדיקות תקינות כאמוראישור על ביצוע , ובכל עת המזמין יהיה רשאי לדרוש כנדרש על פי דין
 .ועל תוצאותיהן

על הרכבים להיות נקיים, ללא פגיעות חיצוניות ופנימיות. על הרכבים להגיע עם שלט בולט  6.6
 הקו וכיוון הנסיעה.בשמשה הקדמית עם מספר 

על הרכבים להיות מאובזרים בכל אביזרי בטיחות (חגורות, אמצעי קשר) ושלוט תקני, על הנהגים  6.7
 להופיע בלבוש הולם.

 .דקות לפני הזמן 5יש להתייצב בתחנת איסוף ראשונה  6.8

 דקות לפני הזמן. 10לפיזור העובדים יש להתייצב  6.9

 יית העובדים להסעה.דקות לפני על 10בימי הקיץ יש להפעיל מזגן  6.10

 המסיע ידווח על כל אירוע שבו רכב ההסעה היה מעורב בעת הסעת העובדים. 6.11

הפועלים במסגרת  הקבלןובמהלך ההתקשרות תתברר אי התאמה של אחד מעובדי  במידה 6.12
מייד עם קבלת יהיה להחליף עובד זה  הקבלןעל ו לדרוש את החלפתו  מזמיןפרויקט זה רשאי ה

 .העונה לדרישות במכרז זהאחר , בעובד ךהודעת המזמין על כ

-אינם יוצרים יחסי עובדהמזמין ובין  הקבלןלמען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי היחסים בין  6.13
מעביד והמציע מצהיר בזה כי לא תהינה לו או למועסקים על ידו כל זכויות של עובדים 

 לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודה. המזמיןהמועסקים ע"י 

לפי צו תחילת עבודה שיינתן ע"י המזמין ובכל מקרה לא לפני חתימה  –העבודה  תאריך תחילת 6.14
 על ההסכם.

 תנאי התשלום: .7

 ,הסכםל 5בהתאם לדו"ח נסיעות חודשי כאמור בסעיף ביצוע התשלום יהיה  :תנאי התשלום 7.1
 .45מועד התשלום יהיה שוטף + וכנגד חשבונית מס, 

תהיה כתובה בכתב   והחשבונית המוגשת על ידש הקבלןדאג יכדי למנוע עיכובים בתשלום,  
 .המזמיןברור וקריא, ותכלול את כל הפרטים הנדרשים כפי שיסוכם עם 

בגלל עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים  מזמיןלא תהיינה כל דרישות או טענות ל קבלןל 7.2
 בחשבונית, או פרטים לא נכונים, או חוסר במסמכים.

  ן המציע ורשימת עבודות דומותניסיוומבנה ותכולת ההצעה  .8

  .את ניסיונו בביצוע הפעילות הנדרשת במכרזבהצעתו המציע יפרט  8.1

משירותיו של שברשימה על מנת לברר פרטים ורמת שביעות רצון  הלקוחותיכול לפנות אל  המזמין 8.2
  .המציע

ע רשאי לפנות גם ללקוחות שאינם ברשימה הנ"ל ובעלי מידע רלוונטיים על בסיס מידהמזמין  8.3
  או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה ואף להסתמך על מידע הקיים אצלו. זמיןהקיים במ
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בחשבון, כאחד  יילקח, למזמין בעבר זה מסוג שירותים שסיפקאם ההצעה היא מטעם מציע  8.4
מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע בעבר, לרבות עמידה בלוח זמנים ואיכות 

  ת.העבודות ורמת השירו

, לא כולל מע"מ, על גבי טופס ההצעה המצורף בשקלים חדשים בלבדהמציע יגיש הצעת מחיר  8.5
מרכיבים הנדרשים לביצוע ההסעות לפי מפרט זה ברמה הגבוהה ההצעה תכלול את כל ה בלבד.

ביותר, בין אם צוינו במפורש על ידי המציע ובין אם לא. המחירים יהיו סופיים ולא יחול בהם כל 
  .כל שהן גין התייקרויותב שינוי

, רשימת פירוט מקומות עבודה, הכולל המציע ועובדיושל  פרטים רלוונטייםיש לצרף להצעת המכרז 
  .ופירוט מקומות עבודה ומספרי הטלפון שלהם לקוחות, שמות ועבודות רלוונטיות שבוצעו על יד

  ך שתמנע את פירוק החוברת.או בכל דר הבספיראלכרוכים בהדבקה או  זהים בשני עותקיםההצעה תוגש 

  ביטוח .9

ימציא הוא המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז)  9.1
 אושר אם אלא בתוכנם שינוי כל ללא במכרז הנדרש כפי ביטוחים קיום ואישור הפוליסות את מזמיןל

 .המכרז הגשת בטרם אחר הליך או הבהרה שאלות בהליך

 אצלבזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו  מובהר 9.2
חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי 

 הביטוח במכרז.הביטוחי העומד לרשותו לדרישות 

רישות הביטוח באמצעות "אישור מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל ד –לב המציע  לתשומת 9.3
העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות  מזמיןיהיה על המציע הזוכה למסור ל .קיום ביטוחים"

 .על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה

 :למען הסר ספק מובהר בזאת 9.4

או חברת ביטוח מסרבת מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/ 9.4.1
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח 

 .לא נלקחו בחשבון בהצעתוהביטוח במכרז שלו לדרישות 

במועד  מזמיןמציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות ה 9.4.2
 והזכות, לפי שיקול דעת מיןמזהרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה ל

הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן 
לדרוש ממנו פיצוי על  מזמיןשל ה ולנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות

  .ומעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפי מזמיןהנזקים שיגרמו ל

 קיום אישור בנוסח שיתבקשו לשינויים להסכים בלעדי דעת קולשי היהי מזמיןל כי בזאת מובהר 9.5
שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם  מזמין). מובהר, כי ללהסכם 9 נספח( ביטוחים

בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי 
 .הביצוע ערבות או ההצעה ערבות חילוט, וזכיית לביטול תביא מזמיןההמצאתו חתום לידי 
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  זוכההקריטריונים לבחירת ה . 10

) ושל מחיר (לו יינתן משקל 30%של איכות (לו יינתן משקל של  ההצעה תיבדק עפ"י קריטריונים 10.1
על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה  להלן. כמפורט )70%של 

   בדרישות הסף.

  ההצעה עומדת בדרישות הסף היא תיבדק עפ"י קריטריון האיכות.רק לאחר שיתברר כי  10.2

התחרות בין המציעים על רכיב המחיר  , תיפתח מעטפת המחיר.קריטריון האיכותלאחר בדיקת  10.3
הנמוך ביותר, יקבל את מלוא הציע את התשלום המוצע. המציע ש גובה התשלוםבמכרז, תהיה על 

  , בהתאם לנוסחה הבאה:לו ציון ביחס אליוניקוד רכיב המחיר, והאחרים יקב 100%ערך 

(סה"כ מחיר  מבין כל ההצעות יהיה המחיר של ההצעה הזולה ביותר להצעה הנבחנתמחיר ציון ה
  .100, כפול הנבחנת ההצעה המחיר של(÷) חלקי , מוצע ליום)

בחנת ההצעה הנמחיר ו ₪,  10 הינו(סה"כ מחיר מוצע ליום) ביותר זולה ההצעה המחיר לדוגמה, אם 
  :יחושב כדלקמן אשר, 41.1 ציון של ההצעה הנבחנת יהיהה, אזי ש"ח 17ו הינ

58.8 ∗ 70% =  נקודות 41.1

 ציון להצעת המחיר.   70% -ו ההצעהציון על איכות  30%ההצעה תיבדק ע"פ חלוקה של   

 

  
  
    

  

  

מהניקוד בקטגוריית  75% -נמוך מלא יבחנו הצעות שאיכותן תהיה נמוכה באופן שיזכה אותן בניקוד 
  .ייפסלו -, והצעות כאמור האיכות

ועדת המכרזים תבחר את המציע שזכה בניקוד הסופי המשוקלל הגבוה ביותר להיות הזוכה  10.4
  במכרז.

  

ניקוד   פירוט    פרמטר
  מקסימלי

  איכות ההצעה

ובתנאי שקיבל  30%
 75% פחותל בסעיף זה

  30% – תוך המ

 התרשמות מאנשי הקשר כולל המציע,של  פירוט ניסיון  
  .וניסיון קודם עם המציע במידה שרלוונטי

10  

יכולת מוכחת לתכנון מסלולי נסיעה באופן קבוע באמצעות 
לקוחות לפחות שיכולים לאשר כי  3וקיום של  ,תוכנה ייעודית

ה שלהם במטרה המציע ביצע אופטימיזציה של קווי הנסיע
  לחסוך עלויות

20  

, )70=70%*100( יההצעה הזולה ביותר תקבל ניקוד מקסימאל    70% –מחיר 
, כמפורט יתרת ההצעות ינוקדו באופן יחסי להצעה הזולה

  לעיל. 8.3בנוסחה בסעיף 

70  

  100      100% -סה"כ  
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במקרה שבו הוגשו שתי הצעות או יותר זהות בניקוד, או במקרה שהפער בין שתי ההצעות שזכו  10.5
נקודות, אזי ועדת המכרזים תזמין את שני מגישי ההצעות  5על  לניקוד הגבוה ביותר אינו עולה

). בשלב ההצעה הנוספת תנוקד הצעת שלב ההצעה הנוספת -הנ"ל להגיש הצעה נוספת (להלן 
המחיר בלבד, ולא יינתן משקל כלשהו לניקוד האיכותי שקיבלו המתמודדים בשלב הקודם, כך 

  היא תהיה ההצעה הזוכה במכרז.שההצעה הזולה ביותר מבין שתי ההצעות כאמור 

  תקופת התקשרות . 11

 שנתיים., ותסתיים בתום הזוכה הקבלןחתימת הסכם עם ביום תקופת ההתקשרות תחל  11.1

מדי מעבר לתקופה זו ההתקשרות תקופת רשאי להאריך את  , לפי שיקול דעתו הבלעדי,מזמיןה 11.2
בהתאם לתקנות  ספותנו שלוש שניםלעד כל פעם בתקופה של שנה אחת נוספת, ובסך הכל  ,שנה

 מכרז זה. ולהוראות  חובת המכרזים

  זמיןהמסמכויות וזכויות נוספות של  . 12

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ההצעה, תנאיה, המזמין רשאי ש 12.1
הופכת את  המזמיןשלדעת או כל סיבה אחרת חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, 

 .בלתי סבירהההצעה או את קיומה ל

 .בכל עת, עד למועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז את המכרז לבטל המזמין רשאי  12.2

להצעתו,  נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, בכדי לקבל הבהרות זמיןלמ 12.3
וף או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, כפ

 .ללי חוק חובת המכרזיםלכ

, סיפק בעבר שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה למזמיןאם ההצעה היא מטעם מציע ש 12.4
ילקח בחשבון, כאחד מהשיקולים המכריעים, אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה 

 בלוח זמנים ואיכות העבודות ורמת השירות.

  .לרבות במהלך ההתקשרותבכל עת  לצמצם או להרחיב את היקף הפעילות 12.5

  מזמין.של ההבלעדי שיקול דעתו ל בהתאם ובכפוף  10.1-10.5האמור בסעיפים כל    12.6

  פיקוח . 13

 'גבמזמין באמצעות העל ידי  ינתנואשר צריכים להינתן לפי תנאי מכרז זה,  או הנחיה כל הודעה או מסמך
  .מונה על ידי המזמיןשיינה נובוסילסקי, מנהלת הרכש אצל המזמין, או על ידי כל גורם אחר 

  :דרישות נוספות מהזוכה . 14

, בדבר ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז ופרטי הסכם המצורף למכרז זההלחתום על  14.1
 .מזמיןהצעתו שיאושרו ע"י ה

 לאמור בהתאם ₪ 0,0002בנקאית בסך  ביצוע זכייתה במכרז, לצרף ערבות עם 14.2
 למסמכי המכרז).  3(נספח  הסכםב

  על פי כל דין. מחובות הקבלןרז כדי לגרוע אין בסעיפי המכ 14.3

                סמכים נדרשים ותנאי מסירת ההצעהמ . 15
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  05/22-005מכרז מס' 

 שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

 

  
  תאריך __________  חתימת המציע ________________

                  :הצעה יש לצרףל 15.1

 ).1הצעה מלאה וחתומה כנדרש (נספח מס'  15.1.1

 ).  2הצעת מחיר (נספח מס'  15.1.2

  להסכם. ד'בנוסח המפורט כנספח ₪,  20,000ערבות מכרז בנקאית אוטונומית בסך של  15.1.3

  ).  3חתום כנדרש (נספח מס' הסכם מצורף  15.1.4

  )4(נספח מס' אישור עורך דין על פרטים אודות המציע  15.1.5

  )5(נספח מס'  תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום 15.1.6

  )6תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות (נספח  15.1.7

  )7(נספח מס'  אישור בדבר תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליותתצהיר בדבר  15.1.8

  )8סות (נספח נספח קנ 15.1.9

  )9אישור קיום ביטוחים (נספח  15.1.10

תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים -אישור בר 15.1.11
מטעם פקיד השומה וממונה איזורי מע"מ, על שם  1976 –(אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו 

  ישור מטעם רואה חשבון או יועץ מס לא יתקבל.א הגוף המציע.

פעלה תקף מאת המפקח על התעבורה , שהנו מורשה להסיע בשכר על פי תקנות רישיון ה 15.1.12
  . 2017של משרד התחבורה) תקף לשנת  121משרד התחבורה (טופס 

  רשאי לפסול הצעות אשר לא יצורפו אליהן המסמכים הנ"ל. המזמין

למעט חלקים בהצעה בהתאם לתקנות חובת המכרזים, מציעים אשר לא זכו במכרז רשאים לעיין בהצעה הזוכה,  16
  אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. 

 שאלות תשובות 17

 , לכתובת:ינה נובוסילסקישאלות הבהרה, באם יהיו, יש להפנות באמצעות דוא"ל בלבד, לגב'   .א

@rotemi.co.ilyanan, .תוך ציון פרטי השואל ודוא"ל למענה. פניות בכל דרך אחרת לא יענו 

 שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו.  , 21/07/22ליום עד שאלות ההבהרה  ניתן להעביר  .ב

 ליום, מבלי לציין את שם השואל, עד תינתנה באמצעות דוא"ל ותועברנה לכלל המציעיםתשובות לשאלות   .ג
08/22/04 . 

 השאלות והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד מהמכרז.  .ד

 שאלות, או לא לענות עליהן כלל, על פי שיקול דעתו. שומר לעצמו את הזכות לענות במרוכז על מזמיןה  .ה

 



12   

  05/22-005מכרז מס' 

 שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

 

  
  תאריך __________  חתימת המציע ________________

 הגשת ההצעה  18

 על המציע להתייחס בהצעתו לכל דרישות המכרז.  .א

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

שירותי הסעה  –005-/2205"מכרז מס' יוגשו בשני עותקים, כל עותק במעטפה נפרדת עליה יצוין  ההצעות  .ג
, כך בין שאר מסמכי ההצעה והמכרזל) 2(נספח . יש להפריד בין הצעת המחיר " עובדי רותם תעשיותעבור 

עה עבור שירותי הס  005-/2205"מכרז מספר שהצעת המחיר תהיה במעטפה נפרדת על גביה יהיה כתוב 
 הצעת מחיר".   -עובדי רותם תעשיות

שירותי הסעה  – 005-/2205"מכרז מס' שתי המעטפות, כמצוין לעיל, יוכנסו למעטפה ראשית עליה יצוין:   .ד
 .  אין לציין על המעטפה הראשית את שם המציע או כל פרט מזהה אחר." עובדי רותם תעשיותעבור 

  .14:00שעה  15//2208 המועד האחרון להגשת ההצעות הוא   .ה

קומה  10פארק תעשיות רותם, מישור ימין, בנין , רותם תעשיות בע"מלתיבת המכרזים של ההצעות יוגשו   .ו
 לא תתקבלנה הצעות בפקס או בדואר אלקטרוני. .המרכזי הרכש משרדיב,  2

יעים מתקיימים סדרי אבטחה, אשר עלולים לגרום לעיכוב. על המצ פארקבכניסה ל -לתשומת לב המציעים   .ז
. אין להשאיר את מזמיןלקחת זאת בחשבון ולוודא הגעה והגשת ההצעה במועד לתיבת המכרזים של ה

המעטפה אצל אנשי הביטחון בשער הכניסה. על המציע לוודא בעצמו ובאופן אישי הכנסת המעטפה לתוך 
, לא תובא מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל. מזמיןתיבת המכרזים של ה

 .בחשבון
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  05/22-005מכרז מס' 

 שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

 

  
  תאריך __________  חתימת המציע ________________

  

  
  1נספח מספר 

  

  
  005-05/22מכרז פומבי מס' 

  
  עובדי רותם תעשיותשירותי הסעה עבור 

  

  
  הצעת הקבלן

  
  
  

  שם מלא של המציע 
  
  
  
  
  

  חתימה וחותמת
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  05/22-005מכרז מס' 

 שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

 

  
  תאריך __________  חתימת המציע ________________

  1 מספר נספח
  

  ופס הגשת הצעהט
  

  כבודל
  חברת רותם תעשיות בע"מ, 

  פארק תעשיות רותם
  

  עובדי רותם תעשיותשירותי הסעה עבור  –  500-/2205מכרז פומבי מס' נדון  :  ה
  

  אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע השירותים שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.
  

הנני מאשר שקראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב  .1
    ידי במסגרת הצעתו לשביעות רצונכם המלאה.  בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות וכל המוצע על

  
  

הנני מצהיר כי איני נמצא במצב של ניגוד עניינים בין השירותים הנדרשים במכרז זה לבין עבודה עם גופים  .2
 .אליכםאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין 

 
ים הנוגעים להוכחת להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי למעט עלויות וסעיפ .3

הנימוק למניעת  .עמודים אלו בפני מציעים שלא זכו במכרז נבקשכם להימנע מחשיפתעמידה בדרישות הסף. 
 החשיפה: 

    
    
    

 
בכל מקרה ברור לי כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת  .4

 יינו לעיל כחסויים.אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצו זמיןהמכרזים של המ
  
  
  

 
  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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  05/22-005מכרז מס' 

 שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

 

  
  תאריך __________  חתימת המציע ________________

  1נספח מספר 

  רטים על הגוף המציע פ .5

  המציע  שם  .יא
  

    המס' המזהה (מספר תאגיד)  ב.  
      
       
    

  התארגנות תאריך  .יא
  

  שמות בעלי שליטה) :  ה.  
  
  
  
  

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

  
  
  
  

  

  הכללי המנהל שם  .יא
  

  זה למכרז הקשר איש שם  .יא
  

  מען המציע (כולל מיקוד)  ט.  
  

  טלפונים   י.  
  

  פקסימיליה   יא.  
  

  על הגוף המציע למלא, לחתום ולהחתים רו"ח/ עו"ד על דף זה והמסמכים הבאים המצורפים בנספח א':   
  

  התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים    
  הצהרה על שימוש בתוכנות מקור    

  
  

 
  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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  05/22-005מכרז מס' 

 שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

 

  
  תאריך __________  חתימת המציע ________________

  1נספח מספר 

  יסיון המציע בעבודות דומות נ .6
  

, תיאור לקוחות: שמות הבדרישות הסף כאמורשהיה אחראי להן  לפרט עבודות רלוונטיותעל המציע 
לי הרכב ומספר הנוסעים שהוסעו בכל אחת מן העבודות (לרבות מספר כ העבודה, מועדי הביצוע והיקף

  .המתוארות)
  3כנדרש בסעיף  –ניסיון 

  

מס'   יאור העבודהת  ם הלקוחש  
הנוסעים, 

מספר 
הרכבים, 

וסוג 
  הרכבים

  תאריכי
  לפוןט  יש הקשרא  ברהח    הפעלהה

1             

2             

3             

  

 
  

 מת המציעחתימה וחות שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
  

  1נספח מספר 
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  05/22-005מכרז מס' 

 שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

 

  
  תאריך __________  חתימת המציע ________________

  

  למפרט המכרז 3לסעיף  םסף שבהתאהוכחת עמידה בדרישות  .7
  

  מסמכי המציע 
    

  .(במקרה של תאגיד)אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים  

   

  .(במקרה של תאגיד)תעודת עוסק מורשה/מלכ"ר  

   

  ה בתחום העסקת עובדים, על גבי הטופס המצורף.התחייבות לקיום חקיק 

   

  

יש לצרף  שנים לפחות בהסעת נוסעים. 3ההשתתפות במכרז היא רק לחברות היסעים בעלות ותק של  
  סיון.יהמלצות ואסמכתאות להוכחת הנ

לחברה  רישיון הפעלה תקף ממשרד התחבורה, ובכלל זה הצגת כתב מינוי תקף של קצין בטיחות  
  ה, כמתחייב בחוק.בתעבור

  רישיון להפעיל משרד היסעים מטעם משרד התחבורה.למציע  

   

  

לחברה אישור על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  
  , בתוקף לפחות עד למועד האחרון להגשת הבקשות.1976חובות מס) התשל"ו 

  

  ים לכל דרישות הרישוי והחוק.כלי רכב העונ למציע  

  

  נהגים בעלי רישיונות נהיגה מתאימים עפ"י חוק. למציע  

  
  
  

על המציע לציין בהצעתו את שם התוכנה שבה הוא משתמש, ולפרט את היכולות הפונקציונליות  .8
 של אותה התוכנה.

של  יכולותיה הפונקציונליותתיאור   שם התוכנה
  התוכנה

    
  

  
  
  

  

 
  

 חתימה וחותמת המציע א של החותם בשם המציעשם מל תאריך
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  05/22-005מכרז מס' 

 שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

 

  
  תאריך __________  חתימת המציע ________________

 
  2נספח                   הצעת מחיר

  
  עובדי רותם תעשיותשירותי הסעה עבור  – 22/05-005מכרז פומבי מס'  הנדון:

  
 דימונה"ש לב רותם מפארק וחזרה לפארק דימונה"ש מבלהלן הצעת המחיר לביצוע ההסעות 

   כמות אזור
 מצב לפי

 – נוכחי
לפני המכרז 

נתון לשינוי (
"ד שקלפי 

  המזמין)

 כמות
 נדרשת

 הצעת לפי
  המציע

 תעריף
מוצע 

ליחידה 
"ח, לא בש

 כולל מע"מ

 ,הכל סך
לא כולל  

  מע"מ

  
מקומות איסוף מדימונה לפארק  50אוטובוס 

 בוקר -תעשיות רותם  

1  

 
    

  
מקומות מפארק תעשיות רותם  50אוטובוס 

 אחה"צ -לפיזור בדימונה  

1     

  
מקומות איסוף מדימונה לפארק  35מידיבוס 

 בוקר –תעשיות רותם 

1     

  
מקומות מהפארק לפיזור בדימונה   35 מידיבוס

 אחה"צ -

1    

  
מקומות מנקודת חבירה באר שבע  50אוטובוס 

 בוקר –לפארק תעשיות רותם 

0    

  
מקומות מפארק תעשיות רותם  50אוטובוס 

 אחה"צ -לנקודת חבירה באר שבע

0    

  
מקומות איסוף בבאר שבע לנקודת  16נזיט טר

 בוקר -חבירה בבאר שבע 

0    

מקומות איסוף מנקודת החבירה  16טרנזיט 
  אחה"צ -בבאר שבע לפיזור בעיר

  

0    

מקומות איסוף בבאר שבע והגעה   20מיניבוס 
  לפארק

  

7       

  מקומות מהפארק ופיזור לבאר שבע  20מיניבוס 
  

7       

  והגעה לפארק מערדמקומות איסוף   20מיניבוס 
  

1        

        1  לערדמקומות מהפארק ופיזור   20מיניבוס 
והגעה  מירוחםמקומות איסוף   20מיניבוס 

  לפארק
  

1        

        1  לירוחםמקומות מהפארק ופיזור   20מיניבוס 
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  05/22-005מכרז מס' 

 שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

 

  
  תאריך __________  חתימת המציע ________________

        0  פארק-וף ב"שאיס מקומות 10רכב 

        0  ב"ש-מקומות פיזור פארק 10רכב 

        0  פארק-מקומות איסוף דימונה 10רכב 

        0  דימונה-מקומות פיזור פארק 10רכב 

        0  פארק או חזרה –מונית ב"ש 

        0  הרפארק או חז –מונית דימונה 

        0  פארק או חזרה –מונית ערד 

        0  פארק או חזרה –מונית ירוחם 

        0  _________________________ אחר

        0  _________________________ אחר

סה"כ מחיר       
מוצע ליום, 
לא כולל 

  מע"מ

  

  הערות:

 המחירים בשקלים בלבד, ללא מע"מ. .1
 את כל ההוצאות הנלוות. כולליםהמחירים  .2
המזמין רשאי לשנות, להוסיף או לבטל מסלולים והסעות בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין  .3

 והתמורה המשולמת לקבלן תשתנה בהתאם.
 לא ישולם לקבלן כל פיצוי בגין הביטול או הצמצום. .4
 מקומות. 10לשעות נוספות, כמו כן מחיר מחיר המונית יילקח בחשבון לשם השוואת מחירים להסעות  .5
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  05/22-005מכרז מס' 

 שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

 

  
  תאריך __________  חתימת המציע ________________

  
  

  (הסכם התקשרות) 3נספח 
 

   הסכם

  
  2022__ לחודש  _____   ביום בפארק רותםשנערך ונחתם 

  
  ")המזמין" –(להלן  רותם תעשיות בע"מחברת  בין

  
  
    

  ")הקבלן"המבצע" או " –____________________(להלן    לבין
  
    

עובדי רותם לשם מתן שירותי הסעה עבור  005-05/22מספר  מכרזאת  פרסם ין והמזמ    הואיל
נספח כמסומן וזה להסכם פת המצור המכרזבחוברת  ), כמפורט"השירותים"(להלן  תעשיות

1';  
כאחת מההצעות הזוכות במכרז,  המזמיןעל ידי  בחרהנ ותוהצע ,הצעה למכרז הגיש קבלןהו  והואיל

. ההצעה ______ביום הקבלן אישרה את ההתקשרות עם  ןהמזמיוועדת המכרזים של 
  ").ההצעה" –; (להלן '2נספח כמסומנת ומצורפת להסכם 

  
כח האדם  ווברשות, השירותיםבאספקת סיון יבעל ידע, מומחיות ונוא כי ה מצהירקבלן ו  והואיל

  עבודות מסוג זה. לביצועוהכלים הדרושים 
  

   והואיל
  

חינה מקצועית לקבל על עצמו את ביצוע השירותים כמפורט והמבצע מעוניין ומסוגל מב
בהסכם זה, והסכים לקבל על עצמו את העבודה המקצועית כאמור וכמפורט בהסכם זה 

  ובנספחיו.
      

  בין הצדדים דלקמן: תנהאי לכך הוסכם והו
  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

  
  נפרד מן ההסכם הם: הנספחים להסכם המהווים חלק בלתי  .2

  
 .א להסכם זהחוברת המכרז על נספחיו המסומנים כנספח   2.1  

  
  .ב להסכם זהמסמכי הצעת הקבלן למכרז המסומן כנספח   2.2  
, יגבר האמור בהסכם. עצמו הסכםבין הבמקרה של סתירה בין נספחי ההסכם ל  .3

 .א יגבר האמור בנספח, בבין נספח ל א במקרה של סתירה בין נספח
  

  
להסב הסכם זה לאחר.  . הקבלן אינו רשאיבעצמומתחייב להעניק את שירותים  הקבלן  .א  .4

תתאפשר רק בכפוף לאישור פרטני בכתב של קבלן יובהר כי העסקת קבלני משנה על ידי ה
הסבת הסכם. ן בכך משום אי המזמין לכל קבלן משנה כאמור, ואף אם ינתן אישור כאמור,

, או יומהתחייבויות הקבלןמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את כאמזמין הסכמת ה ניתנה
 לביצועבאופן ישיר  משיך להיות אחראיי והקבלןכלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה,  חובה

    על פי הסכם זה. מזמיןכלפי ה וטוב ונכון של כל התחייבויותי
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כי , ולי כלשהואת השירותים בהיקף מינימאינו מתחייב להזמין  זמיןהמ כיבזאת  מוצהר  .ב
של הוראה בכתב מנציגו המוסמך , על פי  צרכי המזמיןבהתאם ל תהיה שירותהזמנת כל 

  .")הזמנת עבודה" –(להלן המזמין 
  

, ישלם זמיןהמלאה של המ רצונולפי הסכם זה לשביעות  וביצוע התחייבויותי תמורת  א.  .5
 –(להלן  הת עבודזמנוכמפורט בכל ה רבשפורטו בנספח  המחיריםלפי קבלן ל זמיןהמ

  .")התמורה"

 .45שוטף +  – התשלום תנאי  ב.  
  

מדד מחירי תשומה באוטובוסים לפי  ,בתחילת השנה קלנדרית אחת לשנה –הצמדה   ג.  
  מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד ההכרזה על הזוכה במכרז. .זעירים ציבוריים

 ,ףתשלום נוסכל השירותים מתן גין זכאי לקבל ב היהי אל קבלן הלמעט האמור לעיל,   ד.  
חובה או  כל זמיןלמ כלשהן, ואין הטבות או זכויות אחרות החזר הוצאות, ביטול זמן,

הטבות  ביטוח או, בכל הקשור לתנאים סוציאליים, ביטוח לאומי קבלןיבות כלפי היהתח
  אחרות ביחס למתן השירותים על פי הסכם זה.

גיש י נשוא ההסכם, המזמין לצורך השירותיםנציגו המוסמך של לת אישור לאחר קב
 .")החשבון" -לתשלום (להלן  חשבון מתאים זמיןלמ קבלן ה
  

  ה.  
  ו.
  
  
  ז.
  
  
  

  ח.
  
  
  

  נמחק.
לקזז כל סכום  המזמיןלפי חוזה זה ועל פי כל דין רשאי  מזמיןמבלי לגרוע מזכויות ה 

  . המזמיןמלן קבבקשר עם חוזה זה, מכל סכום אשר יגיע ל מהקבלן מזמיןשיגיע ל

 
, נוסף על זכויותיו על פי כל דין זמיןהוראה מהוראות חוזה זה, רשאי המ קבלןהפר ה 

לתקן את המעוות תוך הודעה בה נדרשת  קבלןל זה זה, לבטל את החוזה לאחר שניתןוחו
  המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בה.זמן סביר, והקבלן לא תיקן 

  
 קבלן, אלא בעד אותו חלק שבוצע ע"י הקבלןיב בתשלום לחי מזמיןבמקרה זה לא יהא ה

 המזמין, ושניתן להשתמש בו ע"י זמיןובשווי כפי שייקבע ע"י המ זמיןושאושר ע"י המ
  .לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין

  
בות כלשהי יבות כלשהי מהתחיבויותיו כלפי המזמין, או שלא ביצע התחיילא ביצע הקבלן התחי  .6

ונספחיו ו/או הסכם זה  המכרז הוראות בהתאם לבאיכות ו/או ברמה הנדרשת ממנו  בהיקף ו/או
 8(נספח  להסכם זהג'  בנספחכמפורט תשלום פיצוי מוסכם  ישלם הקבלן למזמין  ,ונספחיו
על פי כל דין. פיצוי מוסכם זה יקוזז  זמיןבכל תרופה אחרת העומדת למ לפגועוזאת מבלי  ,למכרז)

  .קבלןל מהמזמין  המגיעהמן התמורה 
  

או עיקרי בהסכם, וכי אי עמידה בזמנים  סעיףהסר ספק מוצהר בזאת כי סעיף זה הוא  למען
  .המזמין עילה לביטול ההסכם על ידי הינתהוופגיעות אחרות ברמת מתן השירותים 

  
 או לצד שלישי, כתוצאה ממתן השירותים עלמזמין על כל נזק שייגרם למזמין את ה קבלן יפצהה  .7

לא יגיע לידי פשרה או הסדר עם צד שלישי כלשהו,  מזמיןהמבלי לגרוע מכלליות האמור, ידו. 
  מראש. הקבלן ללא הסכמת ,קבלןבנסיבות בהן נדרש פיצוי מה

אפשר לקבלן ישל צד ג' בפרטי התביעה, ומיד עם קבלת כל תביעה  קבלןיידע את ה המזמין  .8
   להצטרף כצד להליכים. 
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 יגרמואחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל נזק ובגין כל פיצוי ותביעה כספית, אשר  היהי קבלןה  .9
מטעם הקבלן משנה  קבלןו/או עובדי כל  וו/או שליחי הקבלן יע"י עובד למזמין או לצד ג' כלשהו,

ו/או בקשר למתן השירותים נשוא מכרז זה על  זה הסכםביצוע פעילות כלשהי במסגרת  לצורך
  .  ידו

  
 עם בקשר ומאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגד המזמיןפוטר בזאת את  קבלןה  .10

מתחייב לשפות ו/או לפצות את  קבלן. הלצורך מתן השירותים והעסקת עובדים שיועסקו על יד
  חויב בו ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה כאמור. תבגין כל סכום ש המזמין

  
 וכל סכום כסף או פיצוי, המגיעים לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותלשלם  מתחייב קבלןה  .11

  מכרז.ה נשוא בעבודהכתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו 
  

בנקאית אוטונומית, בנוסח  ערבות ביצוע במכרז, ולאחר זכיית קבלן ימסור למזמין : הערבות  .12
מחירים לצרכן" לתקופה ה מודה ל"מדדצ ש"ח 20,000בסך של  להסכם זה, ד'כנספח המצ"ב 

ככל שהמזמין יחלט את הערבות הנ"ל במלואה או  מיום החתימה על ההסכם. שלוש שניםשל 
בחלקה, יידרש הקבלן להמציא לידי המזמין ערבות בנקאית אוטונומית חדשה כך שבכל עת ועת 

סעיף זה הוא ₪.  20,000-יחזיק המזמין בערבות ביצוע בנקאית אוטונומית בסך שלא יפחת מ
במידה ויוארך ההסכם, תוארך סעיף עיקרי בהסכם שהפרתו תחשב כהפרה מהותית של ההסכם. 

  הערבות בהתאם לתקופה הנוספת.
  

 ביטוח   .13
 

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -על  קבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות ה  .א

כמפורט בהסכם זה. עלות מתחייב לעשות ביטוחים  קבלןפי כל דין, ה-אחראי על

בלבד. כל דרישות הביטוח  קבלןהביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על ה

לפני ההתקשרות בין  קבלןהרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של ה

  הצדדים.

יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם   קבלןה  .ב

ה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי מצהיר בז  קבלןזה. ה

בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב   המזמין

  מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום   .ג

(להלן: אישור קיום ביטוחים) למכרז)  9 ה' להסכם זה (נספח כנספחב ביטוחים המצ''

אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של 

יהיה לקבוע  קבלןלהיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על ה ואו מי מטעמ המזמין

  מזמיןמנוע הפסד לו, לביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת ל

  ולצד שלישי.

לא נועד לצמצם את   בהסכם זה םמובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשו  .ד

התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך  התוכןעל פי ההסכם, והקבלן התחייבויות 

ורק כדי לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום 
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 את כל דרישות הביטוח החלות עליו לפי כל דין,יהיה ללמוד  קבלןם. על הביטוחי

ללא  ,להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיוו

 .הסתייגויות

את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות  קבלןהפר ה  .ה

ולא תהיינה  ,באופן מלא ובלעדי מזמיןשייגרמו ל אחראי לנזקים קבלן, יהיה המזמיןה

, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי ולו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפי

  כל טענה כאמור.  מזמיןה

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  קבלןה  .ו

  לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

על הסכם זה, ימציא  מזמיןימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת ה 14  .ז

את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי  מזמיןל קבלןה

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת -הנדרש על פי הסכם זה כשהם חתומים על

  ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

מי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, י 14  .ח

  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת. מזמיןל קבלןימציא  ה

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין   .ט

דין, בין אם חברת הביטוח משום מתן פטור כלשהו לספק על פי הסכם זה ו/או על פי 

כאמור לעיל,   מזמיןהתחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי ה

  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.  מזמיןאין בה כדי להטיל על ה

היה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים י מזמיןמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה  .י

היה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם יך לא ו/או הפוליסות א

מאחריות על פי דין או אחריות  קבלןאינה פוטרת את ה ואו מי מטעמ  מזמיןעל ידי ה

  על פי הסכם זה.

לשנות או לתקן את  קבלןהיה רשאי לבקש מהי  מזמיןמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה  .יא

ים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוח

ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים 

  אחריות כל שהיא. מזמיןו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על ה

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי   .יב

על פי דין בכל  קבלןאו אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הההסכם עקב אי המצאת 

  הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.
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לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים  קבלןה   .יג

  בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.

ו/או  מזמיןדרישה ו/או תביעה כנגד המצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  קבלןה  .יד

א זכאי לשיפוי ( או שהייה זכאי לשיפוי אלמלא תוכן ובגין נזק שה והבאים מטעמ

הפוליסה ) עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם 

מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע 

  בזדון לספק. נזק

ביטוח  .ביטוח אחריות כלפי צד שלישיהפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו:   .טו

 אחריות מעבידים. 

מתנייע וממונע וציוד בנוסף לביטוחים לעיל יסדיר הקבלן, פוליסות לביטוח כלי רכב   .טז

 זה ההסכםאותו לצורך ביצוע עבודות על פי  ואחר אשר ישמש

פיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על כל הפוליסות תכלולנה: סעיף ל  .יז

, ווהבאים מטעמ מזמיןהקבלן.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי ה

הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו המבטח לא 

ו ראשוני וקודם והביטוח של הקבלן הינ  מזמיןיטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי ה

רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג  ביטול חריג. המזמיןלכל ביטוח שנערך על ידי 

בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי 

. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת צפוי-תאונתי ובלתי

לכל הפחות  מזמיןמסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי ההביטוח, אלא אם תי

  המזמיןיום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות  60

  לקבלת שיפוי.

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב   .יח

גד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנ

עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. 

  . שימוש במכשירי הרמה.מזמיןפגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות ה

הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי   .יט

  הביטוחי.

  הרחבי שיפוי:  .כ

למעשה  ובגין אחריות מזמיןצד שלישי, תכלול הרחבת שיפוי לטובת ה ההפוליס .1

ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ותכלול סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב 

  הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. 
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תחשב כמעבידה של  באם מזמיןביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את ה .2

  עובדי הקבלן.

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח   .כא

 – ביטוח אחריות מעבידים₪.  4,000,000 –וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

20,00,000 ₪ .  

וחים ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביט  .כב

נוספים ו/או משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על 

  חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם,   .כג

מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על 

החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו  הקבלן חלה

  יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן   .כד

א. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת חבות כל שהי מזמיןלפי הסכם זה, או כדי להטיל על ה

  מזמיןבמפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי ה

שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק 

 ) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. מזמין(למעט ה

 .), תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכםהפרה של סעיף זה ( סעיף ביטוח   .כה

  

     
גב' ינה  היא/אוהזה בצוע הסכם  צורךל המזמיןמטעם  ת/האחראיו ת/המוסמך ה/הנציג  .14

  .בהודעה בכתב ע"י המזמין לצורך זה י החברה במקומואו כל מי שימונה על יד נובוסילסקי
  

  ______________. גב'/מר היא/הואהאחראי מטעם הקבלן לצורך ביצוע הסכם זה 
  

נוסף על זכויותיו על פי כל דין  המזמיןהחברה הוראה יסודית מהוראות הסכם זה, רשאי  הפרה  .15
הודעה בה נדרשה לתקן את המעוות  לחברהוהסכם זה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה 

  . ימים 14והחברה לא תיקנה את המעוות בהתאם להודעה תוך 
  

תשלום לקבלן, אלא בעד אותו חלק שבוצע ע"י הקבלן ושאושר במקרה זה לא יהא המזמין חייב ב  .16
ע"י המזמין ובשווי כפי שייקבע ע"י המזמין, ושניתן להשתמש בו ע"י המזמין ובשווי כפי שייקבע 

  ע"י המזמין. 
  

על כל הפרה  רכוויתו רויתר המזמין לחברה על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייראה הוויתו  .17
אותה הוראה, או הוראה אחרת הדומה לה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם  שלאחר מכן של

  המזמין, לא יהיו בני תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי המזמין.
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אך למזמין שמורה  האופציה, לפי שיקול דעתו תוקף ההתקשרות יהיה לשנתיים,   א  .18
, בכל פעם שנה אחת נוספתב ם,הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות, שלוש פעמי

  בין הצדדים. הסכםשנים מיום חתימת ה 5ובסה"כ לתקופה שלא תעלה על 
יום מראש לצד  60קיימת האפשרות לבטל את ההסכם בכל עת בהודעה של  למזמין  ב  

  השני.
  הקבלן לשמש כמפעל חיוניהתחייבות . 19

וקי המדינה, מתחייב להיות מוכרז כמפעל חיוני, על כל המשתמע מח הקבלן .1
וחוק שירות  1951 –חוק ההתגוננות האזרחית, תשי" א  -לגרוע לרבות ומבלי

הייעודית ובהתאם להנחיות הרשות  1967 –עבודה בשעת חרום, התשכ"ז
במשרד הבריאות ו/או משרד  ,הרשות העליונה לאשפוז ובריאות בשעת חירום(

 .) או נפותיה וםהאגף לשעת חירום ו/או לשכת בריאות מחוזית דר -הבריאות
יעביר , וזאת עד לתום חודש מיום חתימת הסכם זה, אישור ממינהל  הקבלן  .2

הרווחה והשירותים החברתיים ו/או כל גוף מוסמך אחר  העבודה, חירום במשרד

 . חיוני מוגדר כמפעל על היותו
, בהתאם לדריש תו, תוכנית היערכות מזמיןמתחייב להציג בפני ה הקבלן .3

 .בשע"ח ונהלי עבודה בשע"ח להספקת שירותים
 בכל עת, לרבות בשע"ח, בתנאי אספקה כפי יםהספק מתחייב לספק את השירות  .4

שנקבעו בהסכם ההתקשרות. הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם 
 . הצדדים ההתקשרות בין

רכז/ת מל"ח  -דווח למשרד הבריאות מזמיןישהמצהיר כי ידוע לו  קבלןה .5
 .חירום על הספק, עובדיו ורכביו כמגויסים בשעת חירום שעתמחוזי/ת, והאגף ל

מצהיר כי בשעת חירום ירתק את עובדיו, וכי הרכבים המבצעים את  קבלןה .6
הסכם זה פטורים מגיוס בשעת חירום.יחד עם זאת, במידה  העבודות נשוא

 . זמיןרכבים חלופיים לרשות המהקבלן יעמיד  ,והרכבים יגויסו לשעת חירום

   יחותבט. 20 

בכל הקשור עם המזמין ועם כל גורם רלוונטי מטעמו, שתף פעולה הקבלן מתחייב ל
לבטיחות עובדי המזמין. בפרט, במקרה של אירוע בטיחות ו/או תאונה בה היו מעורבים 

דוח ימים מקרות המקרה,  3 -לא יאוחר מ ,עובדי הקבלן, מתחייב הקבלן לספק למזמין
בהם נקט שמונעות הפעולות כן גם את כל הלתאונה, ווהגורמים סיבות כל ההמפרט את 

  הקבלן על מנת למנוע הישנות המקרה.

במטרה לתחקר  ימי עבודה, 3, בתוך המזמין לפגישה במשרדיהקבלן מתחייב להגיע 
, הכל לפי קריאה של המזמין ובהתאם לשיקול אירוע ביטחותי ו/או תאונהשל כל נסיבות 

לשתף פעולה באופן מלא עם הגורם הרלוונטי לנושאי  דעתו של המזמין. הקבלן מתחייב
על מנת לעמוד בדרישות החוק, ולמנוע הישנות והכל  ,המזמין מטעםהבטיחות בתעבורה 

  בעתיד.מקרה דומה 

21.    
  הסכם זה הן: לצורךהצדדים  כתובת

  
  .8680600פארק תעשיות רותם, מישור ימין, ד.נ. ערבה : יןמזמה

   _____________________.________________ :קבלןה

שעות  96כל הודעה שתשלח בדואר רשום בישראל לכתובות הנ"ל תחשב כאילו נתקבלה כחוק 
  לאחר משלוחה בדואר רשום כנ"ל.
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 שבע-בבארמקום השיפוט הייחודי בכל הקשור בהסכם זה, לרבות הפרתו, יהיה בביהמ"ש 
  בלבד.

  
    
    

  רשום ברישא של חוזה זה.ולראיה חתמו הצדדים על חוזה זה בתאריך ה
  

  ולראיה באו על החתום
  

  ______________    ______________  
         

 המבצע                              רותם תעשיות בע"מ                                                   
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  4נספח         

  אישור עורך דין על פרטים אודות המציע
  לכבוד 

  רותם תעשיות בע"מ

  א.ג.נ.,

  עובדי רותם תעשיותשירותי הסעה עבור  – 22/50-005כרז מס' מהנדון: 

  

  _______ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה. ___אני _______ 

  עו"ד/רו"ח (שם מלא)             

  רשם רשמי:____________________.משהוא רשום בהגוף המציע כפי . שם 1

  _____________. סוג התארגנות:_________________2

  . תאריך הרישום:______________________________3

  . מספר מזהה:______________________________4

שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת . שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. 5
  ________________________________________________ , אם יהיו:    המתוח

________________________________________________  

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול מצ"ב . 6
  וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. 1976 –חשבונות), תשל'ו 

  
  

  בכבוד רב,
  
  

 תימה וחותמתח  עו"ד  מלא שם
  
  

 טלפון  כתובת
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   5נספח 

  תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום 

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

אני ). "הגוף"להלן: (ן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין נני נותה .1
  מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

  ונה) כבמשבצת הנ Xלמילוי ולסימון ( .2

 יהול חשבונות, תשלום וק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת נחב(א) ל2הגדרתו בסעיף כגוף ובעל זיקה אליו (ה
בפסק  א הורשעול) )"בעל זיקה" להלן:( 9761-חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו

 1991-דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א
  .  1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 פסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק עסקאות עובדים ב ורשעהזיקה אליו גוף או בעל ה
 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-א"זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ

1987 .  

ביותר משתי עבירות  וטלבפסק דין ח הורשעובמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה  Xלמילוי ולסימון ( .3
או חוק שכר מינימום,  1991-לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

  :1987 -התשמ"ז 

 ועד מ: "ןבשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק (להל הא הייתלהרשעה האחרונה ה
 . )"ההתקשרות

 ההתקשרות.בשנה שקדמה למועד  ההייתהאחרונה ה רשעה  

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון  .4
  ).  2002באוקטובר  31התשס"ג (

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז .5
_____________________  

  המצהיר

  ישורא
יום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי בא

עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי /ב___________ בישו
ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

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

___________                ______________________          ___________      
  חתימת עוה"ד           ספר רישיון עורך דין מחותמת ו    תאריך       
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  תאריך __________  חתימת המציע ________________

    6נספח 
  תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

  

הוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים ני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שא
  הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

נני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז ה .1
  בשם המציע.  אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה). "המציע"להלן: (זה 

נגד המציע והוא אינו נמצא  תביעות מתנהלותהריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא  .2
 יזכה במכרז.ככל שפירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ו/או  בהליכי פשיטת רגל

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז .3
 

__________________  
  המצהיר

 

  ישורא
ח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ני הא

עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי /ב___________ בישו
פוי/ה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צ

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

  
_________  ________________________        ___________      

  חתימת עוה"ד        ספר רישיון עורך דין מחותמת ו  תאריך       
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  תאריך __________  חתימת המציע ________________

  7נספח 
  אישור בדבר תשלום שכר מינימום וזכויות סוציאליות  

  

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

נני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז ה .1
  ______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. אני מכהן כ_). "המציע"להלן: (זה 

הריני להצהיר כי השכר המשולם לעובדי המציע אינו נמוך משכר המינימום המעודכן במועד הגשת הצעת  .2
וכי משולמים להם מלוא התשלומים  1987 -המציע למכרז בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 או ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם. /הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין ו
כמו כן, המציע מתחייב בזאת כי ימשיך לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת משכר המינימום (כפי שיעודכן מעת  .3

לעת בהתאם לחוק) ואת מלוא התשלומים הסוציאליים המגיעים להם בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם 
 וזאת ככל שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז. הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם, 

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. ז .4
  

 
__________________  

  המצהיר

 

  ישורא
ני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב א

__________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי עיר ______________ מר/גב' ___/ב___________ בישו
ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

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

___________    ______________________       ___________      
  חתימת עוה"ד         ספר רישיון עורך דין מחותמת ו    תאריך       
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  תאריך __________  חתימת המציע ________________

ח פ ס ם נ כ ס ה ל ב ד  ת   כ

ת  ו ב ר ז ע ר כ ת/מ ו ב ר ע ע ו צ י   ב

  כתב ערבות

  שם הבנק/חברת הביטוח: ________________________

  מס' טלפון: __________________________________

  מס' פקס:___________________________________

  

   לכבוד

   רותם תעשיות בע"מ

  הנדון: ערבות מס' _______________

  

 לסילוק כל סכום עד לסך , ערבות עצמאית אוטונומית מוחלטת ובלתי מותנית בתנאים,אנו ערבים בזה כלפיכם
______________ (תאריך תחילת תוקף הערבות)  ______________ מתאריך שקלים) ים אלףעשר( 20,000₪

 ו/או להסכם 005-05/22למכרז מס'  (להלן "החייב") בקשר _______________________אשר תדרשו מאת ____
 עובדי רותם תעשיותשירותי הסעה עבור  –

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב  שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם

 כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

  ועד בכלל.______________ עד ______________ -מערבות זו תהיה בתוקף 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח _____________________

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

  

_____________________________      _____________________________ 

 יף הבנק/חברת הביטוח מס' הבנק ומס' הסניף                             כתובת סנ                  

  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

                  ________________                       ________________                  ________________ 

 חתימה וחותמת         תאריך                                           שם מלא                                           
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  תאריך __________  חתימת המציע ________________

  למכרז (נספח ה' להסכם) 9נספח 
  

 

 

 
 

 

  
  
  
  

 תאריך הנפקת האישור__________  אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור 
עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים  זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד

  הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישורמ מבוטחה  מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה   

רותם תעשיות   שם:  
 בע"מ

  שם: 
 

מזמין שירותים☒  הסעותשירותי   
 

 ת.ז./ח.פ.   : ת.ז./ח.פ.
 

מישור ימין ד.נ.    מען :
8680600ערבה   

  : מען

 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

000,0004,   ביט  צד ג'   .אחריות צולבת – 302 ₪ 
ויתור על תחלוף  - 309

.לטובת מבקש האישור  
כיסוי לתביעות  – 315

 מל''ל.
מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי המבוטח 
.מבקש האישור -  

.ראשוניות – 328  
רכוש מבקש  – 329

ר ייחשב כצד ג'.האישו  
אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף  - 309 ₪ 20,000,000   ביט 
.לטובת מבקש האישור  

מבוטח נוסף היה  -319
וייחשב כמעבידם של מי 

.מעובדי המבוטח  
.ראשוניות – 328  

ירות המתאים כפי פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד הש
 המצוין בנספח ג'):

רכב/מוסכים/חנייה/הסעות  - 072  
 
 

  ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

  האישור בדבר השינוי או הביטול.

  חתימת האישור
  המבטח:
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  תאריך __________  חתימת המציע ________________

  

 

למכרז (נספח ג  8נספח  -קנסות  
       להסכם)

         

         

     תיאור הפגיעה #
שיעור 
       הפיצוי

                  

                  
₪5  בהתאמה לדרישות -ליקוי ברכב ההסעות   1      על כל אירוע 000.00,
             
                  

             
₪1    איחור בהגעת רכב ההסעות 2    דקות איחור 10על כל  000.00,
             
                  

                  
₪1  איחור בהעמדת רכב חלופי עבור רכב תקול שיועד  3     דקות איחור 10על כל  000.00,
         לביצוע הסעה עפ"י דרישות המכרז  
             
                  

             
   שיעור הפיצוי ייקבע על ידי העורך  כל פגיעה / חריגה אחרת אשר אינה מופיעה בטבלה זו  4
   המכרז לאחר קבלת פרטי האירוע         

      רכב לא נקי 5

על כל ₪  1000

 אירוע
   

                  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


