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מכרז מס'
02/2021
מסמך א'
הזמנה להציע הצעות

.1

כללי
.1.1

.1.2

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי
הסעות לעובדיה אל וממפעל החברה הממוקם בנאות חובב (להלן" :השירותים" ו"-המפעל" בהתאמה) ,על
פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז שלהלן ,על נספחיו.
להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז:
פעילות

מועד

מועד פרסום המכרז

24/1/21

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים

2/2/21

מועד משוער לפרסום השאלות והתשובות

8/2/21

המועד האחרון להגשת הצעות

17/2/21

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעים התאריכים בטבלה זו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם באתר
האינטרנט של החברה ( ,)http://enviro-services.co.ilולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה
בקשר לכך.

.2

עיקרי ההתקשרות
הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם
אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז .הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז,
תחייב ההוראה האחרת המפורטת.
.2.1

החברה מעוניינת להתקשר עם גוף אחד (להלן" :המוביל") אשר יעניק לעובדיה שירותי הסעות על בסיס יומי
למפעל החברה בנאות חובב ובחזרה ממנו לבאר שבע ,על פי המסלולים ,סוג רכבי ההסעה ושעות ההסעה
אשר יימסרו למוביל על ידי החברה על בסיס יומי.

.2.2

המוביל יחזיק בכל עת ארבעה עשרה ( )14רכבי הסעה זמינים לפחות ,הכוללים את כמות המושבים כמפורט
בסעיף  ,3.6מצוידים בחגורות בטיחות ויתר הציוד הנדרש כל פי כל דין ,העומדים בכל התנאים הנדרשים
בהתאם למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות כמופיע במסמך ד' (להלן" :ההסכם" או "הסכם ההתקשרות"),
ויספק באמצעותם שירותי הסעה לעובדי החברה בעת הצורך על פי הזמנה ,וזאת בהתראה של שעה מראש
לאיסוף מנאות חובב ו 30-דקות לאיסוף מאזור באר שבע.
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.3

.2.3

המוביל יספק שירותי הסעה לעובדי החברה באמצעות נסיעה במוניות בעת הצורך על פי הזמנה ,וזאת בהתראה
של  45דק' לאיסוף מנאות חובב ו 20-דקות לאיסוף מאזור באר שבע.

.2.4

ההתקשרות עם המוביל הזוכה תהא התקשרות מסגרת ,והשירותים יוענקו בהתאם לצרכי החברה ,כפי
שיידרשו לה מעת לעת ,ועל פי הזמנות שיועברו לביצועו .מובהר כי החברה אינה מתחייבת לספק למוביל
עבודה בהיקף כלשהו ,או בכלל ,והתמורה למוביל הזוכה תשולם בגין ביצוע בפועל .כמו כן לא תינתן למוביל
בלעדיות במתן השירותים ,והחברה תהא רשאית בכל עת להתיר גם לנותני שירותים אחרים להפעיל ולקיים
שרות דומה ו/או מקביל ,ו/או לפרסם מכרז במסגרתו יצטרפו מובילים נוספים למתן השירותים ,הכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי.

.2.5

תקופת ההתקשרות הינה בת  24חודשים ,שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה עם מסירת הודעת הזכייה
במכרז לזוכה .החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב( 2 -שתי) תקופות נוספות ,כל אחת בת
 12חודשים ,כולם או חלק מהם ,וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה למוביל  30יום לפני תום תקופת
ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת ,לפי העניין .הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי החברה ,יחולו כל הוראות
ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

.2.6

המוביל יידרש להחזיק ולקיים לכל אורך תקופת ההתקשרות רישיונות ,ביטוחים והיתרים תקפים כמפורט
במסמכי המכרז ,בהסכם ההתקשרות וכנדרש על פי כל דין ,וידאג להארכת הרישיונות ,הביטוחים וההיתרים
הנדרשים לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ו/או מכוח החוק כך שיהיו בתוקף עד מועד סיום
ההתקשרות.

.2.7

החברה מבקשת להבהיר כי מכרז זה מפורסם בצל המצב הנוהג בשל מגיפת הקורונה ,והוראות לשעת חירום
המפורסמות בשל מגיפה זו .המציעים יתעדכנו באתר האינטרנט של החברה עד למועד להגשת ההצעות על
מנת לקבל עדכונים שוטפים בקשר עם המכרז נוכח המצב .זאת ועוד ,עם הגשת הצעתו מתחייב המציע כי
ביכולתו להתחיל במתן השירותים עם קבלת הודעה על כך מאת החברה ,וזאת חרף המצב בארץ עקב מגיפת
הקורונה.

תנאי סף
על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף המפורטים להלן במצטבר:
.3.1

המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין.

.3.2

המציע הינו בעל רישיון בתוקף ,על שמו ,להפעלת משרד להסעות ,כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים
(הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,תשמ״ה"( 1985-צו הפיקוח").

.3.3

המציע הנו בעל רישיון לניהול עסק תקף לביצוע ההסעות.

.3.4

המציע מעסיק ,בין אם ביחסי עובד -מעביד ובין אם כנותן שירותים ,קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בתוקף
בהתאם להוראות תקנות התעבורה ,התשכ״א.1961-

.3.5

המציע בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות ,מתוך שלוש ( )3השנים האחרונות ,במתן שירותי הסעות עובדים,
באופן יומיומי ,לשלושה גופים לפחות ,כאשר לכל אחד מהם שירותי ההסעה העונים על הדרישות המצטברות
הבאות :

חתימה וחותמת._____________ :
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(א) ההסעות ניתנו ל  100עובדים לפחות.
(ב) ההסעות בוצעו באמצעות כל אחד מסוגי הרכבים הבאים  -רכב אחד לפחות עם  45מקומות ישיבה לפחות,
רכב אחד לפחות עם  20מקומות ישיבה לפחות ,ורכב אחד לפחות עם  14מקומות ישיבה לפחות.
.3.6

למציע צי רכבים הכולל ארבעה עשרה ( )14המיועדים לביצוע ההסעות ,אשר תאריך עלייתם לכביש של כל
הרכבים האמורים לא יהיה מוקדם מ:1.1.2017-
.3.6.1

שני ( )2רכבים בעלי  45מקומות ישיבה לפחות;

.3.6.2

ארבעה ( )4רכבים בעלי  20מקומות ישיבה לפחות;

.3.6.3

שמונה ( )8רכבים בעלי  14מקומות ישיבה לפחות;

מובהר בזאת כי אין מניעה שהרכבים המוצגים ,כולם או חלקם ,יהיו בבעלות המציע או בחזקתו של
המציע מכוח חוזה ליסינג /חוזה שכירות ארוך טווח (שהנו בתוקף לתקופה של  24חודשים לפחות
ממועד הגשת ההצעה במכרז) או שלגביה התקשר המציע עם קבלן משנה מטעמו.
.3.7

המציע מעסיק ,ביחסי עובד-מעביד או כנותני שירותים ,לכל הפחות  14נהגים ,בעלי אזרחות ישראלית ובעלי
ותק נהיגה של שלוש ( )3שנים לפחות ,ואשר רישיונם של כלל הנהגים תואם ל 14-כלי הרכב הנדרשים
להסעת העובדים ,כמפורט בסעיף  3.6לעיל.

.3.8

המציע מפעיל מערך/מערכי שירות ומוקד טלפוני מאויש/ים ,הפעילים במצטבר  7/24בכל ימי השבוע (למעט
יום כיפור).

.3.9

מחזור ההכנסות של המציע ,בכל אחת מהשנים  2018 ,2017ו ,2019-לא פחת מ ₪ 1,500,000 -לא כולל
מע"מ.

 .3.10המציע הינו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
יובהר ,למען הסר כל ספק ,כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם ( )JVועל כל תנאי הסף להתקיים במציע
עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר ,לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או
בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת במסמכי
המכרז.

.4

מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנחוצים להוכחת עמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל ,ומבלי לגרוע
מכלליות הדרישה ,וגם בלא קשר לתנאי הסף גם את המסמכים הבאים:
.4.1

תעודת עוסק מורשה והעתק תעודת התאגדות של המציע כ"נאמן למקור".

.4.2

במקרה שהמציע הינו תאגיד ,תדפיס נתונים ,שאינו מוקדם מתאריך  01.01.2021מאת רשם
החברות/השותפויות בדבר פרטי רישום התאגיד ,מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.

.4.3

העתק נאמן למקור של רישיון לניהול עסק תקף לביצוע ההסעות.

.4.4

העתק נאמן למקור של כתב ההסמכה של קצין הבטיחות של המציע ,על פי תקנות התעבורה.

חתימה וחותמת._____________ :
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.4.5

מסמך א( )1למסמכי המכרז ,כשהוא מלא וחתום כדין ,ובו פירוט בדבר הניסיון הקודם של המציע ,ובצירוף
כלל האסמכתאות המעידות על עמידתו של המציע בתנאי הסף ,לרבות )1( :העתקים של ארבעה עשרה ()14
רישיונות רכב המיועדים לביצוע ההסעות; ( )2העתקים של ארבעה עשרה ( )14רישיונות נהיגה לכל הפחות
של נהגים אשר צפויים לבצע את ההסעות ואשר רישיונם מתאים להסעת הרכבים דלעיל;

.4.6

אישור זכויות חתימה במציע בנוסח מסמך א(.)2

.4.7

אישור מאת רואה החשבון של המציע כי המציע הינו בעל מחזור הכנסות בהיקף כולל של ,₪ 1,500,000
לפחות ,לא כולל מע"מ ,בכל אחת מן השנים  2018 ,2017ו 2019-בנוסח מסמך א(.)3

.4.8

תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו– ,1976חתום על ידי מורשה חתימה
מטעם המציע ומאושר כדין ,בנוסח מסמך א( ,)4וכן אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו
לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז  ,1976או שהוא פטור מלנהלם ,וכי הוא נוהג
לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

.4.9

תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח מסמך א( )5לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת
זכויות עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם.

 .4.10תצהיר ,בנוסח מסמך א( ,)6חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ,לפיו המציע ו/או מי המחזיק בלמעלה
מ  25%מן הבעלות בו ו/או ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה
קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה או בעבירות שעניינן הפרת רישיון עסק ו/או
פגיעה באיכות הסביבה שבוצעו בשבע ( )7השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ,וכן ,כי
למיטב ידיעתם של מורשי החתימה ,לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל תביעות משפטיות או הליכים
משפטיים הנוגעים לפ ירוק או פשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים או חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין
עבירה פלילית כאמור ,וכי הם לא הורשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות כאמור בשבע ( )7השנים שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
מציע שאינו עומד בתנאי זה יפרט בתצהיר את פרטי העבירות וכל נסיבה רלוונטית ,וועדת המכרזים תחליט
על פי שיקול דעתה הבלעדי אם בנסיבות העניין יש לקבל את הצעתו אם לאו ,והיא תהא רשאית לזמן אותו
לשימוע ו/או לערוך שימוע בכתב ו/או לערוך בירורים שונים בהקשר לכך ,והמציע מסכים מראש לעריכת כל
בירור כאמור .מציע המבקש לקבל החלטה של ועדת המכרזים בעניין זה רשאי ,אך אינו חייב ,לפנות לוועדת
המכרזים לפחות שבועיים לפני המועד לקבלת הצעות.
 .4.11הצהרת המציע בנוסח מסמך א( )7חתומה כנדרש על ידי המציע.
 .4.12הצהרה על אי תיאום מכרז בנוסח מסמך א( )8חתומה על ידי המציע.
 .4.13התחייבות בדבר מניעת שוחד בנוסח מסמך א( )9חתומה על ידי המציע.
 .4.14טופס הצעת המחיר של המציע לפי הנוסח המופיע במסמך ג' המצורף למסמכי המכרז (להלן" :טופס הצעת
המחיר") כשהוא ממולא וחתום כנדרש.
 .4.15כל מסמכי המכרז ,וכן העתק מכל הודעות והבהרות שהועלו לאתר האינטרנט של החברה ו/או שנשלחו
למשתתפים בכתב ,ככל שנשלחו ,כשהם חתומים בחותמת החברה וחתימת מורשה החתימה ,בתחתית כל עמוד.
מובהר כי ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים
במכרז ,יהיו על שם המציע במכרז בלבד.

חתימה וחותמת._____________ :
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.5

קבלת מסמכי המכרז ונשיאה בהוצאות
.5.1

.6

את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל ,כנגד מסירת פרטי המציע ,באמצעות שליחת בקשה לכתובת
דוא"ל  michrazim@escil.co.ilבהודעת הבקשה יש לכלול:
.5.1.1

שם המציע;

.5.1.2

ח.פ/ע.מ;

.5.1.3

שמו של איש הקשר מטעם המציע;

.5.1.4

כתובת דוא"ל איש קשר;

.5.1.5

מספר טלפון ליצירת קשר;

.5.1.6

מספר פקס.

.5.2

מובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.enviro- :
 .services.co.ilהמציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק על
גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל או עותק מודפס ממשרדי החברה בת"א ו/או במפעל החברה.

.5.3

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,ובכלל זאת כל
ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות ,תחולנה על המציע .בשום מקרה לא יהיה זכאי המציע לשיפוי
או החזר בגין הוצאותיו לשם השתתפותו במכרז.

.5.4

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל הוצאה שהוציא מציע או לנזק שייגרם למציע במידה והחברה תחליט
על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא ,וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן ,ולרבות במקרה של
קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי החברה או במצבה הכלכלי.

.5.5

החברה תהא רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המשתתפים.
לשאלות
במענה
או
ביוזמתה
שהוא,
אופן
בכל
המכרז,
השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יובאו לידיעתם של מקבלי מסמכי המכרז
באמצעות אתר האינטרנט .היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן
זמן היערכות נוסף למציעים ,יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם לקביעת החברה.

הבהרות ושינויים
.6.1

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות .אם ימצא המציע אי בהירויות ,סתירות או אי התאמות
בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם ,או כל אי התאמה אחרת ,עליו לפנות לחברה
ולפרטם בכתב ,וזאת עד למועד הנקוב בסעיף  6.3להלן .מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד
הנקוב לעיל ,יהיה מנוע ומושתק מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות ,סתירות או אי התאמות כאמור.

.6.2

עם הגשת הצעתו מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג
שהוא ,והגיש הצעתו על בסיסם .מציע שהגיש הצעה במכרז ,יהיה מנוע מלטעון כנגד הוראות המכרז או כי
לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו .לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע
לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

.6.3

שאלות הבהרה תוגשנה למר משה סדון בדוא"ל  michrazim@escil.co.ilבפורמט וורד ,עד ליום 2/2/21
לא יאוחר מהשעה  14:00יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת .שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו,
ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה ,לא ייענו.

חתימה וחותמת._____________ :
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.7

.6.4

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז ,ככל שיוחלט עליהם ,בין אם במענה לפניות
המציעים ,ובין אם ביוזמת החברה ,יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז .באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות ,והמציעים יהיו
מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעה אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט
כאמור.

.6.5

להסרת ספק ,במצב בו תימצא סתירה או אי בהירות בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות שבהם,
תקבע החברה את הפרשנות המחייבת .למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה
במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברה אלא אם כן פנה בטרם מועד
הגשת ההצעות ובמועד שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על סתירה או אי בהירות כאמור.

.6.6

החברה רשאית ,להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועים במכרז זה .הודעה כאמור תפורסם באתר
האינטרנט של החברה ,ובאחריות המציעים לעקוב אחר המפורסם באתר.

אופן הגשת ההצעה
.7.1

הצעת המציע תוגש במעטפה חלקה ללא סימני זיהוי על גביה ייכתב" :מכרז פומבי מספר  "02/2021בהתאם
למפורט להלן.

.7.2

את הצעתו יחלק המציע ,לשתי מעטפות חלקות נפרדות ללא סימני זיהוי ,אשר יוכנסו למעטפה השלישית.
הצעת המציע תוגש כדלקמן:

7.2.1

מעטפה  – 1עליה יירשם – "מעטפה  – 1מסמכים ואישורים" (להלן" :מעטפה  ) "1במעטפה  1יגיש
המציע ,את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ,לרבות הסכם ההתקשרות בצירוף כל המסמכים וכל
האישורים כמפורט בסעיף  4לעיל ,אך למעט טופס הצעת המחיר.

7.2.2

מעטפה  – 2עליה יירשם "מעטפה  – 2הצעת המחיר" (להלן" :מעטפה  .)"2במעטפה  2יגיש המציע את
המחיר המוצע על ידו למחירון המוצג על ידי החברה במסמך ג' (טופס הצעת המחיר(.

.7.3

המציע יחתום בראשי תיבות ,ובמקרה של תאגיד – בחותמת ,וזאת באמצעות מורשי החתימה מטעמו ,על כל
עמוד ועמוד ועל כל מסמך הכלול במסמכי המכרז ,לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה
לאתרי האינטרנט של החברה בשולי כל דף.

.7.4

מעטפות המציעים תופקדנה במסירה אישית בתיבת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה במשרדי
ההנהלה במפעל החברה בפארק האקו-תעשייתי נאות חובב ,ושם בלבד ,בתאריך  17/2/21החל מהשעה
 09:00ולא יאוחר מהשעה ( 14:00להלן" :מועד הגשת ההצעות") .הצעות שיוגשו לאחר מועד זה
תיפסלנה .מציע שיגיש את הצעתו לפני המועד האמור יוזמן לקחתה חזרה.

.7.5

משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול המעטפה בתיבת המכרזים ,אינם עונים על
דרישות המכרז .הצעה שלא תמצא ,מכל סיבה שהיא ,בתיבת המכרזים עד המועד האחרון להגשת ההצעות
כאמור לעיל ,לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז .הצעה שתוגש בטרם יחול מועד הגשת ההצעות תוחזר
לבעליה.

.7.6

החברה רשאית בכל עת להאריך את המועד להגשת הצעות ,והודעה מתאימה תועבר לפונים לקבלת מסמכי
המכרז וכן תועלה לאתר האינטרנט של החברה.

.7.7

בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז ,ובכלל זאת לכל תנאי
הסכם ההתקשרות.

.7.8

מובהר כי:

חתימה וחותמת._____________ :
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.7.8.2

החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה חסרה ו/או בלתי סבירה ו/או תכסיסנית.

.7.8.3

הצעת המחיר של המציע תכלול את כל הוצאות מציע ,בין המיוחדות ובין הרגילות ,מכל מין וסוג
שהוא ,הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל
ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו ,לרבות מכס ,בלו ,מס קניה ,וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד
המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה במתן השירותים ייחשבו
ככלולים במחירי ההצעה.

.7.8.4

ההצעה תוגש בעותק מקורי של מסמכי ההזמנה (אשר נשלח למציע על ידי החברה לאחר העברת
פרטיו) ,לאחר שהושלמו בו כל הנתונים הנדרשים להשלמה וללא כל הסתייגות או תיקון שהוא.
במקרה של אי צירוף מסמך או השמטה ,או שינוי או תוספת או הסתייגות מנוסח תנאי המכרז ,או
סטיה אחרת מתנאי או מסמכי המכרז תהא החברה רשאית לפסול את ההצעה או לקבלה ,עם או בלי
הפגם האמור ,או לאפשר תיקון כל פגם או חסר כאמור ,והכל לפי שיקול דעתה המוחלט .להסרת
ספק מובהר כי אם הודיעה החברה למשתתף כי היא מתעלמת מהסתייגות ,וסירב המשתתף לחתום
על הסכם ההתקשרות ,ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו והחברה תהיה רשאית לממש כל זכות
אחרת המוקנית לה בנסיבות אלה .כל עוד החברה לא התייחסה להסתייגויות או לפגם כאמור וכל
עוד לא נקבע על-ידה במפורש אחרת ,יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי ההזמנה ,כפי שהוכן ע"י
החברה ו/או עודכן על ידה.

תוקף ההצעה
.8.1

.9

.7.8.1

מילויו של טופס הצעת המחיר הינו חובה .שיעור התמורה אשר ינקב בטופס זה יחייב את המציע
לכל דבר ועניין אם ייבחר כזוכה.

הצעת המציע תעמוד בתוקפה עד ליום  17/5/21החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 3
חודשים נוספים.

דירוג ההצעות ובחירת זוכה
.9.1

החברה תפתח את הצעותיהן הכספיות של מציעים אשר יעמדו בתנאי הסף המפורטים לעיל.

.9.2

אמות המידה לדירוג ההצעות תהיינה  30%איכות ו 70%-מחיר.

 .9.3ניקוד איכות – יתבצע לפי הקריטריונים הבאים:
מס"ד

אמת מידה

ניקוד
מקסימלי

שנת ייצור רכבים
1

2

5
מספר הגופים להם סיפק המציע
שירותי הסעה מעבר לתנאי הסף
בסעיף 3.5

5

צי רכבים מעבר לתנאי הסף
3

חתימה וחותמת._____________ :
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שיטת הניקוד
המציע שממוצע שנות העלייה לכביש של הרכבים
המוצעים על ידו יהיה המאוחר ביותר(רכבים חדשים
יותר) – יקבל  5נק' ,השאר ינוקדו באופן יחסי.
עבור כל גוף נוסף יקבל המציע  1נקודה  ,עד  5נקודות
מקסימאליות.

עבור כפל כמות הרכבים שיוצגו על ידי המציע ביחס
לסעיף  – 3.6.2יינתנו  5נק'  ,עבור כפל כמות הרכבים
שיוצגו על ידי המציע ביחס לסעיף  3.6.3יינתנו  5נק'.

10

4

5

כמות הרכבים שבבעלות המציע ביחס
לכמות רכבים אשר אינם נמצאים
בבעלותו אך עומדים לרשותו

המלצות וממליצים לרבות ניסיון עם
החברה
סה"כ

5

5

החברה תבחן את יחס הרכבים שבבעלות המציע אל
מול הרכבים שאינם בבעלות המציע .המציע שלו היחס
הגבוה ביותר (יותר רכבים בבעלותו אל מול רכבים
שאינם בבעלותו) יזכה בניקוד המקסימאלי ,השאר
ינוקדו באופן יחסי.
הניקוד יינתן על פי התרשמות הועדה (או מי מטעמה)
מההמלצות ו/או משיחות עם ממליצים אשר פרטיהם
יימסרו על ידי המציע ו/או שיהיו בידיעת החברה.

30

.9.3.1

יובהר כי המידע הנדרש לשם קביעת ניקוד האיכות יומצא ע"י המציע בין היתר באמצעות מילוי
מסמך א(.)1

.9.3.2

ועדת המכרזים ו/או החברה יהיו רשאים לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן ביחס
לממליצים אליהם הפנה המציע ,והן ביחס לכל אדם או גוף אחר ,ולא תהא מוטלת עליהם כל חובה,
בכל שלב שהוא ,לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמלצות ,ו/או את זהות מוסרי
המידע ,למציע הרלוונטי ,או לכל מציע אחר ,וזאת ,בין היתר ,לאור הצורך לשמור על אמינות
המידע המתקבל ,ושמירת זכויות מוסרי המידע ,והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו.

.9.3.3

קביעת הניקוד לפי אמות המידה לעיל ,לרבות הערכת טיב ההמלצות הרלוונטיות ואיכות הניסיון
תהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תהא רשאית להתחשב בחוות דעת של ממליצים.

.9.3.4

מבלי לפגוע באמור ,ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן ,החברה רשאית ,אך לא חייבת ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל מציע – לאחר הגשת הצעה – כל הוכחה שתראה לנכון ,בדבר
ניסיונו ,מומחיותו ,מיומנותו ,כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע שירותים מהסוג ובהיקף
של השירותים נשוא המכרז ,וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של המציע,
והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע להנחת דעתה.

.9.3.5

החברה רשאית להתחשב בניסיון קודם עם המציע ו/או עם גורמים אחרים ככל שידוע לחברה על
ניסיון זה ,לטוב ולרע .ככל שלחברה ניסיון קודם עם המציע ,חוות הדעת של החברה תקבל משקל
מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.

.9.3.6

יובהר כי החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא קיבלה ציון איכות מינימלי של  22.5נקודות
מתוך  30נקודות .על אף האמור ,במקרים מיוחדים ,תהא החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה
המקצועי ,לקבל הצעה שלא עמדה בסף האיכות האמור ,וזאת בהתחשב בנתונים הבאים :גובה הציון
של אותה הצעה ,מספר המציעים שקיבלו את הניקוד המינימאלי הנדרש ,פער הציונים הכולל,
יתרונות מיוחדים ויוצאי דופן של ההצעה .מובהר כי אין מדובר על רשימה סגורה.

 .9.4ניקוד ציון המחיר – 70%מהניקוד המשוקלל
.9.4.1

החברה תפתח את הצעותיהן הכספיות של מציעים אשר נמצאו כמקיימים את תנאי הסף ואשר יעמדו
ברף האיכות המינימאלי המפורט לעיל.

.9.4.2

אופן הגשת הצעת המחיר – המציע יידרש לציין במסמך ג' את המחיר המוצע על ידו לנסיעה אחת,
בהתאם לפירוט המופיע בטופס.
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.9.4.3

ציון המחיר יחושב באופן שבו ההצעה הזולה ביותר בשקלים חדשים ,תנוקד בציון  70ושאר הצעות
המחיר ינוקדו אחריה באופן יחסי בהתאם לנוסחה הבאה:

(ההצעה הנמוכה ביותר בש"ח /ההצעה הנבחנת בש"ח) *  = 70ניקוד המחיר של ההצעה
.9.4.4

החברה תהא רשאית שלא לקבל הצעות אשר לפי שיקול דעתה יהיו בלתי סבירות ,או שיהיו נמוכות
או גבוהות משמעותית מהערכת שווי העבודות על ידי החברה או התקציב העומד לרשותה.

.9.4.5

מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבות תקציביות ו/או
תפעוליות ו/או ארגוניות וכו' לפי שיקול דעתה.

.9.4.6

החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה גם לאחר פתיחת
ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.

 .9.5סיכום הציונים ובחירת זוכה
.9.5.1

ההצעה בעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר ,ציון איכות וציון רכיב ההצעה הכספית ,תיקבע
כהצעה הזוכה.

.9.5.2

על אף האמור לעיל ,במקרה בו תוגש הצעה אחת בלבד ,תהא רשאית החברה שלא לבצע בדיקות
איכות ,ובמקרה זה תיבחן הצעה זו לפי אמת מידה יחידה של מחיר שתהווה  100%מן הניקוד.

 .10הודעה על זכייה והתקשרות
 .10.1הודעת הזכייה תהיה בכתב ,חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה ,ותחייב את החברה והמציע ,כאשר עם
משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו כנכרת בין הצדדים במועד המשלוח .שום
הודעה אחרת ,בין בכתב ובין בעל פה ,לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי החברה או הענקת זכות
כלשהי למציע .סייגה החברה את הודעת הזכייה ,תהיה הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או לתנאים הקבועים
במכתב הזכייה.
 .10.2בנוסף לאמור ,המציע ימציא לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייה:
 .10.2.1את ההסכם המצורף כמסמך ד' ,על נספחיו ,כאשר הוא חתום על-ידי המציע.
 .10.2.2ערבות בנקאית מקורית ,אוטונומית ,ובלתי מותנית שהוצאה על ידי בנק בישראל ,תקפה למשך __
חודשים מיום הוצאתה לפקודת החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ,בהתאם לקבוע בסעיף 10
להסכם ,להבטחת כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וההסכם ,כשהיא חתומה בידי מורשי
החתימה של הבנק ,אשר תשמש כערבות טיב ואחריות (להלן" :ערבות הביצוע").
 .10.2.3נספח ביטוח כאמור בנספח ג' להסכם ההתקשרות;
 .10.3לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  10.2לעיל תוך התקופה האמורה במכתב הזכייה ,ולרבות
אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ו/או האישורים אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו,
תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים
לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן תהא רשאית החברה במקרה זה (אך לא חייבת) להתקשר
עם מציע אשר השתתף במכרז ואשר דורג שני לאחר הזוכה ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים
להם זכאית החברה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .10.4אם הזוכה הפר את ההסכם הפרה יסודית וכתוצאה מכך החברה ביטלה את ההסכם תוך  6חודשים ממועד מכתב
הזכייה ,תהיה החברה רשאית להזמין כל מציע אחר במכרז ,לפי סדר דירוג המציעים הסופי ,לספק את
השירותים מושא מכרז זה.
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 .10.5זכה מציע ,ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי בלבד או מטעה,
רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה ,מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות ,וזאת
מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להחברה ו/או לחברה ,לפי העניין ,כתוצאה מההפרה ,לפי תנאי מסמכי
מכרז זה או לפי כל דין.
 .10.6הזוכה מנוע מלטעון טענות בהתבסס על מידע ,הבטחה ,התחייבות ,מצג ,הצעה ,הבנה ,פרסום ,פרוטוקול ,דיון
או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז ,בין בכתב ובין בעל-פה ,בין לפני המכרז – לרבות במסגרת הליכי
מכרז זה – ובין לאחריו.
 .10.7לא חידש הזוכה במכרז איזה מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או התעודות הנדרשים לו לצורך מתן השירות ,תהא
החברה רשאית ,אף מטעם זה בלבד ,לבטל את ההסכם ,לחלט את ערבות הביצוע ולהיפרע ממנו בגין כל
הנזקים שייגרמו לה ,לרבות בגין החלפתו בזוכה אחר.

 .11שמירת זכויות
 .11.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי
המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 .12תנאים כלליים
 .12.1החברה (או מי מטעמה) רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות
לשביעות רצונה המלא בכל שלב משלבי המכרז על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור,
לרבות להביא לעיונה מאזנים ,דו"חות מע"מ ודו"חות ניכויים אשר יומצאו על ידי המציע לחברה על פי
דרישתה.
 .12.2נוסף על האמור ,לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר למציע להוכיח את
עמידתו בתנאי הסף באמצעות נתונים ו/או פרויקטים אשר לא הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצגו לצורך אחר
ו/או שהינם בידיעת החברה ,ובלבד שאלו אכן בוצעו על ידו עובר להגשת ההצעה ,ובמקרה זה תהא רשאית
הוועדה לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידע נוסף ו/או מסמכים נוספים.
 .12.3החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה ,או
בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 .12.4החברה רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקול דעתה ההרשעות ו/או ההליכים המתנהלים לגביו
או לגבי מי מחזיק בלמעלה מ 25%-מן הבעלות בו ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו המפורטים
במסמך א( )7או נסיבותיהן מצדיקות זאת.
 .12.5החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע שהיה לה ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור
עימו ,וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ,וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות
שליליות במיוחד.
 .12.6החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפצל את מתן השירותים בין שני מציעים ,או יותר,
או להתקשר עם מציע לקבלת חלק מן השירותים בלבד ,וזאת מקום שבו מחירם של חלק או חלקים מהשירותים
תומחר לפי שיקול דעתה באופן בלתי סביר.

 .13עקרון ה"עפרון הכחול"
 .13.1הובא ענין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי הוראה או
הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך פסולות ו/או פסולה הוראה מהוראות
המכרז ,לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר הוראות המכרז שיוותרו בתוקף ויפורשו באופן הרחב ביותר
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האפשרי העולה בקנה אחד עם ההוראה הפסולה ,ויוסיפו לחול בין הצדדים תנאי ההסכם נשוא מכרז זה ,אלא
אם תבחר החברה (והיא בלבד) – לפי שיקול דעתה הבלעדי – לבטל את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול
או צמצום כאמור.

 .14אחריות
 .14.1החברה אינה נושאת בכל אחריות להוצאות או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר
למכרז זה ,ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.
 .14.2מובהר במפורש ,כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם
השתתפותו במכרז זה ,לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי החברה.

 .15סודיות
 .15.1בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי החברה בקשר או לצורך
מתן השירותים ,למעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי חוק.
 .15.2לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה ,מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד עובדיו ,קבלני
המשנה שלו או כל מי מטעמו.
 .15.3המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות.
 .15.4כל מסמכי המכרז הינם רכוש החברה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה .אין המציע
רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת .לא הגיש המציע הצעה ,או קיבל הודעה
מהחברה כי לא זכה במכרז ,יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז ,אם נדרש לעשות כן על ידי החברה.

 .16הודעות ונציגות
 .16.1כל מציע ימסור פרטי אישר קשר להתקשרות בעת קבלת מסמכי המכרז להגשה ,עם הנציג שיצוין כאמור
ינוהלו המגעים של החברה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את המציע ולהתחייב בשמו .על נציג זה
להיות תושב ישראל ,וכתובתו בישראל.
 .16.2הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר ,בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות ומספרי הפקסימיליה
שסיפקו המציעים במעמד רכישת חוברת המכרז .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה
תוך  72שעות ממועד המשלוח .הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה
תוך  24שעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה או לא התקבלה
הודעה אלקטרונית כי הדואר האלקטרוני לא נשלח .לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי-קבלת הודעה אשר נשלחה
על ידי החברה לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים אם זו נשלחה
בהתאם לפרטים שסופקו על ידו.

 .17סמכות שיפוט ייחודית
 .17.1הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או עתירה ו/או תביעה הנוגעים למכרז זה תהא של בתי
המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.
בכבוד רב,
בועז הירש
יו"ר ועדת מכרזים
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
חתימה וחותמת._____________ :

מכרז מס' 02/2021
מסמך א()1
פרטי מציע ,ופירוט ניסיונו
הקודם

מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף וכן לקביעת ניקוד האיכות
 .1פרטים על המציע
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
.1.8

שם המציע:
מס' הזיהוי:
מען המציע (כולל מיקוד):
שם איש הקשר אצל המציע
תפקיד איש הקשר:
טלפונים:
פקסימיליה:
דואר אלקטרוני:

 .2עמידת המציע בתנאי סף 3.2-3.4
 .2.1הריני להצהיר כי המציע __________________ ,הינו בעל רישיון תקף ,על שמו ,למשרד הסעות ,כמשמעו בצו
הפיקוח על מצרכים ושירותים.
הריני לצרף להצעתי העתק של הרישיון.
 .2.2הריני להצהיר כי המציע __________________ ,הינו בעל רישיון תקף ,על שמו ,לפי חוק רישוי עסקים.
הריני לצרף להצעתי העתק של הרישיון.
 .2.3הריני להצהיר כי המציע __________________ ,מעסיק את קצין הבטיחות ,מר/גב' __________________
בעל ת.ז _________________ .וכתב הסמכה מספר ___________ (להלן" :קצין הבטיחות").
הריני לצרף להצעתי העתק של כתב ההסמכה.
 .3עמידת המציע בתנאי סף 3.5
 .3.1המציע בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות ,מתוך שלוש ( )3השנים האחרונות ,במתן שירותי הסעות עובדים באופן
יומיומי לשלושה גופים לפחות כאשר לכל אחד מהם שירותי ההסעה העונים על הדרישות המצטברות הבאות :
(א) ההסעות ניתנו ל  100עובדים לפחות.
(ב) ההסעות בוצעו באמצעות כל אחד מסוגי הרכבים הבאים  -רכב אחד לפחות עם  45מקומות ישיבה לפחות,
רכב אחד לפחות עם  20מקומות ישיבה לפחות ,ורכב אחד לפחות עם  14מקומות ישיבה לפחות.
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פרטי המזמין




מועד אספקת
השירותים (חודש
ושנה עד חודש
ושנה)

תדירות אספקת השירותים
(יומית/שבועית/חודשית)

מספר
נוסעים
(עובדים)
ביום

ניתן להציג התקשרויות נוספות בטבלה זהה לטבלה לעיל ,בדפים נוספים.
ניתן לצרף המלצות מפורטות  /אסמכתאות עבור כל התקשרות שנזכרה לעיל.

חתימה וחותמת._____________ :

סוגי רכבי
ההסעות
באמצעות
ניתנו
השירותים

פרטי קשר
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 .4עמידת המציע בתנאי סף 3.6-3.7
 .4.1להלן פירוט צי הרכבים המיועדים לביצוע ההסעות:
סוג הרכב

מספר לוחית

שנת עלייה לכביש

האם הרכב
בבעלות
המציע? (כן /
לא)

אם התשובה "לא" – פרטי
בעל הרכב

רכב  45מקומות
רכב  20מקומות

רכב  14מקומות

 יש לצרף רישיונות של כל אחד מהרכבים המוצגים לעיל.
 לצורך ניקוד האיכות ניתן להציג רכבים נוספים –וזאת בטבלה זהה לטבלה לעיל.
 .4.2להלן פרטיהם של  14נהגים ,בעלי אזרחות ישראלית וותק נהיגה של שלוש שנים לפחות ,אשר רישיונם תואר ל-
 14כלי הרכב המוצגים לעיל:

חתימה וחותמת._____________ :
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שם הנהג




סוג רישיון

האם אזרחי
ישראלי? (כן /
לא)

האם בעל שלוש
שנות ותק בנהיגה
(כן  /לא)

האם מועסק
באופן ישיר
על ידי המציע

אם התשובה
"לא" – האם
צורף נספח __'?

יש לצרף צילום רישיונות של כל אחד מהנהגים המוצגים.
ניתן להציג נהגים נוספים.

 .5עמידת המציע בתנאי סף 3.8
המציע מפעיל מערך שירות ומוקד טלפוני מאויש ,פעיל  7ימים בשבוע בין השעות  24/7בכל ימי השבוע (למעט יום כיפור).
מיקום _____________________________________________________ :

חתימה וחותמת._____________ :
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מספר המועסקים ,באופן קבוע ,במוקד הטלפוני:
בשעות היום; _______ :

בשעות הלילה; ______ :

שעות פעילות____________ :

תיאור מערך התפעול של המוקד הטלפוני:



ניתן להפעיל מוקד שונה בשעות הלילה – אך צריך לציין את מתווה הפעילות ,טלפון ושעות המענה בכל אחד
מהמוקדים.

על החתום:

שם המציע ;_____________________ :חתימת וחותמת המציע____________ :

אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ ,המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהה עצמו
בפני באמצעות ת.ז .שמספרה _________________ ,והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_______________________
תאריך

חתימה וחותמת._____________ :

___________________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מכרז מס'
02/2021
מסמך א()2
אישור רישום תאגיד
וזכויות חתימה

לכבוד
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
רחוב יצחק שדה 40
תל-אביב67212 ,
א.ג.נ,.

הנדון :אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה
מכרז 02/2021
אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח של ___________________ (להלן" :המציע") מאשר בזה כי המציע
התאגד כד ין כ :חברה בע"מ  /שותפות רשומה בישראל וכי הינו תאגיד פעיל וקיים; כי המציע הצהיר בפניי כי אינו נמצא
בהליכי פירוק ,פשרה או הסדר וכי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו; כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים
הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; וכי
ביום

___________

חתם

בפניי

על

הצהרה

זו

ועל

כל

יתר

מסמכי

המכרז

וההצעה

ה"ה

______________________________  ,שהינו מורשה חתימה של המציע אשר הוסמך כדין לחתום בשם המציע על
כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל.

_________ ,עו"ד

חתימה וחותמת._____________ :
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אישור רו"ח על מחזור כספי

מכרז מס'
02/2021
מסמך א()3

תאריך_______________:

הצהרת המציע על
מחזור כספי

לכבוד ______________
הנדון  :אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  31.12.2018 ,31.12.2017ו-
31.12.2019
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  31.12.2018 ,31.12.2017ו 31.12.2019 -בוקרו/נסקרו (בהתאמה)
על ידי משרדנו.

לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  31.12.2018 ,31.12.2017ו 31.12.2019 -בוקרו על ידי רואי חשבון
אחרים.
ג.

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום  31.12.2018 ,31.12.2017ו-
 31.12.2019אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (.)2

לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום  31.12.2018 ,31.12.2017ו-
 31.12.2019כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום  31.12.2018 ,31.12.2017ו-
 31.12.2019כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
ד.

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום  31.12.2018 ,31.12.2017ו 31.12.2019 -המחזור הכספי של
חברתכם לשנים  2018 ,2017ו 2019-הינו גבוה מ  /שווה ל .₪ 1,500,000
בכבוד רב,
___________________________
חתימת רואי החשבון
.1
.2

יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  ,99יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח
האחיד.

הערות:
 נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט .2009
 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

חתימה וחותמת._____________ :
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מכרז מס' 02/2021
מסמך א()4
תצהיר בדבר קיום התנאים לפי
חוק עסקאות עם גופים
ציבוריים

תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – ( 1976להלן" -החוק").
 .3הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע ו/או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בחוק) לא הורשע
ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,תשנ"א ,1991-או לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,)1987 -או לחלופין ,המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו
ביותר משתי עבירות (כהגדרתן לעיל) ,אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ ,שכתובתו
______________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .שמספרה
_________________ ,והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________
תאריך

חתימה וחותמת._____________ :

___________________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מכרז מס' 02/2021
מסמך א()5
תצהיר שמירת זכויות
עובדים

לכבוד
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר
עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר:
פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה); 1945פקודת הבטיחות בעבודה ;1946 ,חוק החיילים המשוחררים (החזרה
לעבודה) ,תש"ט ; 1949 -חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ;1951-חוק חופשה שנתית ,תשי"א ;1951-חוק החניכות,
תשי"ג ;1953-חוק עבודת הנוער ,תשי"ג ;1953-חוק עבודת נשים ,תשי"ד ;1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה,
תשי"ד ;1954-חוק הגנת השכר ,תשי"ח ;1958-חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט ; 1959-חוק שירות עבודה בשעת
חירום ,תשכ"ז ; 1967-חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה ;1995-חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז;1957-חוק
שכר מינימום ,תשמ"ז ;1987-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח ;1988-חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין),
תשנ"א ;1991-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו;1996-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,תשנ"ח ;1998-סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח ;1998-חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-
; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א ;2001-סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א ; 2000-חוק הודעה
לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב ; 2002-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו ;2006-סעיף 5א לחוק הגנה על
עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) ,תשנ"ז;1997-
 .3הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 .4הנני מצהיר כי לא הורשעתי ב 3-שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בהפרת דיני העבודה.
 .5הנני מצהיר כי לא נקנסתי על ידי מפקח עבודה בשנה ( )1שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,ביותר
משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה.
__________

__________________

תאריך

שם המצהיר +חתימה

אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ שכתובתו
______________________ ,המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .שמספרה
_________________ ,והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_______________________
תאריך

חתימה וחותמת._____________ :

___________________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מכרז מס'
02/2021
מסמך א()6
תצהיר העדר הרשעה
פלילית

תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן – "החברה") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה על פי חוק החמרים
המסוכנים ,תשנ"ג 1993-או חוק שירותי הובלה ,תשנ"ז ,1997-או בעבירה פלילית שיש עמה קלון ,או בעבירה פלילית
הכרוכה באלימות או בעבירת מרמה ,שבוצעה בעשר ( )10השנים שקדמו להכנתו של תצהירי זה ,וכן ,למיטב ידיעתי,
לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור .הכל למעט
ההרשעות בעניינים כמפורט להלן:
ככל שיש הרשעות כאמור יש לפרט כל הרשעה ואת כלל נסיבותיה באופן המירבי תוך התייחסות למועד ביצוע
העבירה ,מועד פסק הדין ,תוך צירוף פסק הדין וגזר הדין ,והעתק כתב האישום.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ ,שכתובתו
______________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .שמספרה
_________________ ,והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_______________________
תאריך
חתימה וחותמת._____________ :

___________________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מכרז מס'
02/2021
מסמך א()7

לכבוד
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן" :החברה")

הצהרת המשתתף

הצהרת משתתף
אני הח"מ ____________________ ח.פ/ע.מ ,__________________ .לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה
את מסמכי המכרז ,ולרבות את מפרט השירותים ואת הסכם ההתקשרות ,ועיינתי במסמכים האחרים אשר צורפו למכרז,
מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:
 .1הריני מאשר (לעניין תאגיד ,באמצעות מורשי חתימה מטעמי) כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן בדקתי את כל
הגורמים הקשורים בביצוע השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם ,והנני מצהיר כי אני בעלי הידע ,המומחיות והניסיון
הדרושים למתן השירותים נשוא מכרז זה.
.2

הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם ההתקשרות
ומסמכי המכרז ,והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן השירותים ומתחייב לפעול על פיהם.

.3

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז.

.4

אני מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי המחירים שהצעתי ,והנני מקבל על עצמי
לבצע את השירותים האמורים לשביעות רצונה המלא של החברה.

.5

בהגשת הצעתי זו ,הנני מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם ,אנהג על פי ההסכם שצורף למסמכי המכרז ,לרבות אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ואני מקבל על
עצמי את מלוא תנאיו ,וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

.6

בחתימתי על מסמכי המכרז ,אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים שנתתי לחברה במהלך המכרז הינם נכונים ומדויקים,
וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם.

.7

אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה בסעיף  6לעיל הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או לזכייתי במכרז
וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים (לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה) .ידוע לי
כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג ,תהא החברה זכאית לפסול את הצעתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי ,אם
אזכה במכרז ,ולא תהא לי כל טענה בקשר לעניין זה.

 .8בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,הנני מציע לתת את השירותים המפורטים במסמכי
המכרז בתמורה למחיר אשר נקבתי במסמך ג' (טופס המחירים) המוגש יחד עם הצעתי זו.
.9

ידוע לי כי הסכום בו אנקוב הינו סופי וכולל את מלוא התמורה המבוקשת על ידי בגין קיום מלוא התחייבויותיי עפ״י כל
מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא ,לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים
במחירי התשומות.

חתימה וחותמת._____________ :
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 .10הנני מודע לכך כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז ,כולן או מקצתן ,תהא החברה פטורה מכל
התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר.
 .11הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב ,ללא הסכם ,תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים הצעות
במכרז ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.
 .12הנני מצהיר כי הצעתי איננה הצעה גרעונית.
 .13אני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידי החברה בקשר עם אי מילוי או הפרת הוראה
כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל תשמש במקום
התראה כנ"ל.

שם המציע__________________________ :

מס' הזיהוי_______________________ :

כתובת רשומה___________________________ :

חתימה וחותמת המציע______________ :

תאריך___________ :

הצהרת מורשי חתימה (ימולא במידה והמציע הינו תאגיד)
הרינו מצהירים כי הצעה זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,וכי אנו
זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.
שם מורשה החתימה מטעם המציע_____________ :

מס' זיהוי_____________ :

שם מורשה החתימה מטעם המציע_____________ :

מס' זיהוי_____________ :

שם איש קשר מטעם המציע ___________________ :

טל' נייד______________________ :

מייל ___________________________ :

פקס' _____________ :

חתימה וחותמת._____________ :
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מכרז מס' 02/2021
מסמך א()8
תצהיר על אי תיאום מכרז

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________ אשר שאי להצהיר ולהתחייב מטעם _____________ (שם
המציע) מצהיר בזאת כי:
.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהלי.

.2

אני האחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.

.3

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

.4

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.

.5

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.6

או

הצעה

זו

של

מוגשת

בתום

לב

ולא

נעשית

בעקבות

הסדר

דין

ודברים

כלשהוא

עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
.7

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות
.

.8

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________
שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד _________________ שכתובתי ______________והנושא רישיון מספר ______ מאשר בזאת כי
ביום________ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ____________________ ,שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס'
____ֹֹֹֹ______ֹֹ /המוכר/ת/ים לי אישית ,וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.
_______________
שם עורך הדין

חתימה וחותמת._____________ :

___________
מס' רישיון

___________
חתימה
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מכרז מס' 02/2021
מסמך א()9
התחייבות בדבר מניעת שוחד

התחייבות בדבר מניעת שוחד
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .מתחייב/ת בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן התחייבות זאת בשם ________________________ ח.פ( ____________ .להלן – "המציע") הגוף
המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן – "החברה") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת להתחייב
בשם המציע.
 .2הנני מתחייב/ת בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיה מעורב
בהצעה ,הבטחה ,מתן ,קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך כספי או לאו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתמריץ
או תגמול לעובד ציבור הפועל בין במעשה ובין שבמחדל בעד או נגד פעולה הקשורה בתפקידו.
 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני מר/גב' ________________ ,שכתובתו
______________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז .שמספרה
_________________ ,והמוסמך לתת להצהיר ולהתחייב בשם המציע ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_______________________
תאריך

חתימה וחותמת._____________ :

___________________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מכרז מס'
02/2021
מסמך ב

מסמך ב'
מפרט שירותי הסעות

מפרט שירותי הסעות

 .1רישיונות
 .1.1המוביל מתחייב שכלי הרכב המופעלים על ידו לטובת מתן השירות יהיו:
 .1.1.1תואמים את מספר הנוסעים המוסעים כאמור ברישיון הרכב.
 .1.1.2יעמדו בדרישות התקן ,המפרטים ורמת הבטיחות שקבעה רשות הרישוי ומשרד התחבורה לאותם כלי רכב.
 .1.1.3יהיו במצב תקין ומתאים להסעה מידית של עובדי החברה.
 .1.2המוביל מתחייב כי הנהגים המועסקים על ידו לצורך מתן השירות (בין ישירות ובין באמצעות קבלני משנה) ימלאו
אחר כל הוראות דיני התעבורה.
 .1.3על המוביל לדאוג לכך שקיבולת הנוסעים בכלי הרכב תותאם לנדרש על פי מספר הנוסעים בכל ציר ובכל הזמנת
הסעה.
 .1.4המוביל מתחייב שבכל מהלך תוקפו של הסכם ההתקשרות הוא יחזיק ברשיון למשרד להסעות כמשמעותו בצו
הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,תשמ״ה .1985 -
 .1.5המוביל מצהיר כי הוא מעסיק ,בין כעובד אורגני ובין כנותן שירות חיצוני ,קצין בטיחות קבוע בעל כתב הסמכה
בתוקף כנדרש בתקנות התעבורה ,התשכ״א ,1961-ומתחייב להמשיך ולהעסיקו במשך כל תקופת ההתקשרות עם
החברה.
 .1.6בכפוף לסעיף  3.1.6למכרז ,תאריך העלייה לכביש של כל אחד מכלי הרכב אשר ייעשה בהם שימוש על ידי המוביל
לצורך ביצוע ההסעות נשוא הסכם זה לא יהיה מוקדם מ.1.1.2017-
 .2אישור כלי הרכב והנהגים
 .2.1נציג החברה או מי מטעמו רשאי לדרוש מהמוביל בכל עת להמציא לו:
 .2.1.1רשימה של כלי הרכב שברשותו ו/או ברשות קבלני המשנה המופעלים לצורך מתן השירותים נשוא המכרז,
את מספרי רישוי הרכבים ,תאריך עלייתם לכביש ,העתקי תעודות הביטוח ופוליסות הביטוח המקיף שלהם
וכן את רשימת הנהגים המועסקים על ידו ו/או קבלני המשנה ,לרבות פרטים בדבר שמם הפרטי ,שם המשפחה,
שמות קודמים ,מספר תעודת זיהוי ,מס׳ אישי בצה״ל ,שנת הלידה ,ארץ הלידה ,שנת עליה ,המען המלא וכן
את העתקי רשיונות הנהיגה שלהם.
 .2.1.2הצהרה על ידי כל נהג לפיה הוא מצהיר המתחייב ללמוד את ציר הנסיעה ולהכירו על כל נקודות האיסוף
והפיזור שבו.

חתימה וחותמת._____________ :
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 .2.1.3המוביל מתחייב להוציא מיד ממסגרת השירות ,כל כלי רכב שלדעת נציג החברה אינו עומד בדרישות
האמורות לעיל או בכל דין ,וכן להרחיק מיד לפי דרישת נציג החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי כל נהג
המועסק על ידו ,וזאת מבלי שהחברה תישא בתשלום פיצויים כלשהם בגין דרישה זו.
 .3סדרי הסעת עובדים
 .3.1המוביל יבצע את שירותי ההסעה במועדים ,במספר כלי הרכב ,בקיבול הנוסעים ובצירי ההסעה הנקובים בסעיף א'
למסמך ג' כפי שיידרש על ידי החברה .החברה תהא רשאית לקבוע צירי נסיעה נוספים בגבולות העיר ב"ש ואלו
יהיו כלולים בתעריפי הצעתו של המציע.
 .3.2המוביל יבצע את ההסעות על פי תוכנית יומית של החברה (למעט הסעות הבוקר) ולפי דרישותיה מעת לעת ,בכל
שעות היממה ולאורך כל השנה ,לרבות בימי שבת ,ערבי חג וחגים.
 .3.3החברה תהיה רשאית לדרוש כי ההסעות תבוצענה ברכבים בעלי  20 ,14 ,4ו 45-מקומות ישיבה לנוסעים (לא
כולל הנהג) בהתאם לצרכיה ,והמוביל מתחייב להעמיד לרשות החברה את כלי הרכב המתאימים כאמור וזאת אף
אם אלה עולים על האומדן .מספר מקומות הישיבה בכלי הרכב עבור כל ציר נסיעה יכול וישתנה מעת לעת על פי
צרכי החברה.
 .3.4החברה רשאית לשנו ת את לוח הזמנים לביצוע ההסעות וכן את מספר כלי הרכב הדרושים לביצועם כנקוב בסעיף
א' במסמך ג' .לפי הצרכים התפעוליים של החברה מעת לעת ,ואין בלוח הזמנים האמור כדי לחייב את החברה
בביצועו המלא בכל עת שהיא ואין בו כדי למנוע ממנה להגדילו ולהרחיבו.
 .3.5מודגש כי בצירים המפורטים להלן תוכל החברה ,בכפוף לכל דין ,לדרוש מהמוביל גם הובלת ציוד שניתן להובילו
בכלי הרכב של המוביל לחוד או יחד עם הסעת עובדים.
 .3.6החברה תהיה רשאית לקבוע כי בנסיעה מסוימת לא יפקוד המוביל את כל התחנות בציר הנסיעה.
 .3.7המוביל לא יסיע במהלך שירותי ההסעה ,אנשים אחרים ,פרט לעובדי החברה.
 .4צירי הנסיעה
 .4.1צירי הנסיעה של הסעות המוביל יהיו כמפורט במסמך ג' סעיף א' .החברה תהא רשאית לקבוע צירי נסיעה נוספים
ברחבי העיר באר שבע ואלו יהיו כלולים בתעריפים כמפורט בסעיף ב' במסמך א.
 .4.2החברה תהיה רשאית לקבוע כי הסעה מסוימת תיחשב כהסעת "דוגמים" ובמקרה כאמור התחנה הסופית של ההסעה
או התחנה הראשונה (לפי כיוון הנסיעה) תהיה ממוקמת כקילומטר בתוך שטח המפעל.
 .4.3בנוסף ,מפעם לפעם ,בהתאם לצרכי החברה ושיקול דעתה הבלעדי ,המוביל יידרש להעמיד רכב הסעות הכולל 4
מקומות ישיבה לנוסעים ,לצורך הסעתם של עובדי החברה בתחום העיר באר שבע (נסיעה פנימית בתוך העיר).
 .4.4החברה תהא רשאית לפנות למוביל באופן פרטני לקבלת הצעת מחיר לצירי הסעה שאינן מתחום העיר באר שבע.
לגבי פניות אלו יחולו התנאים הבאים:
.4.4.1

הצעת המחיר תהא לכל תקופת ההסכם בין הצדדים ,ובכפוף להוראות ההסכם.

 .4.4.2תנאי ההתקשרות של ההסעות הפרטניות יהיו כקבוע בהסכם למעט הוראות סעיף "הזמנת רכב בהתראה
חתימה וחותמת._____________ :
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קצרה" אשר יסוכמו פרטנית בין הצדדים.
 .4.4.3החברה תהא רשאית שלא לממש את הצעתו של המציע ולהתקשר עם מוביל חיצוני ו/או לקיים עמו מו"מ
על המחיר שהתקבל בפניה הפרטנית.
 .4.4.4במקרים בהם נקבעו תעריפים מקסימאליים לפי הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה
במוניות) ,התש"פ –  2020ו/או חוקים/תקנות אחרים – יהיה המחיר המוצע זהה או נמוך המחיר אשר נקבע
לפי הוראות אלו .שונה המחיר בהוראות המפורטות – לגבי הסעות מיוחדות יוכל המוביל לעדכן את הצעתו
בשונה מהאמור בסעיף 4.4.1
 .5הזמנת נסיעה
 .5.1על דרך הכלל ,ומבלי לגרוע בזכותה של החברה לבצע שינויים בהזמנות בכל עת ,בימי חול תבוצע הסעת הבוקר
באופן סדיר וקבוע עבור הסעות הבוקר המפורטות במסמך ג' סעיף א'.
 .5.2החברה תעביר למוביל עד השעה  11:00בכל יום עבודה ,הודעה בדבר ההסעות הדרושות בשעות הצהריים ,הערב
והלילה של אותו היום.
 .5.3עדכון לגבי ביטול הסעת בוקר ביום העוקב יימסר למוביל לכל המאוחר עד השעה .21:00
 .5.4במהלך יום ה' תמסור החברה נתונים למוביל ביחס להסעות אשר עליו לבצע במהלך סוף השבוע.
 .5.5הודעה כאמור תימסר למוביל בדואר אלקטרוני או בפקסימליה.
 .5.6בכפוף לסעיף  5להסכם ההתקשרות ,המפקח יהיה רשאי להודיע למוביל על שינויים בשעות ההסעה ,והמוביל יבצע
שינויים אלה ללא כל תמורה נוספת.
 .6הזמנת רכב בהתראה קצרה
 .6.1המוביל יעמיד לרשות החברה בהתראה קצרה ,על פי הזמנתה ,כלי רכב להסעות עובדים בצירי הנסיעה הקבועים
בסעיף א' למסמך א( )10בכל שעות היום והלילה .כלי רכב אלה יבצעו הסעות בהתאם לצורך חד פעמי ובהתראה
קצרה שתימסר למוביל .בהתראה כאמור ,יהיה על רכב ההסעות להגיע ליעדו תוך לוח הזמנים שלהלן:
עבור רכב בעל  4מקומות:
נקודת מוצא באר שבע – תוך  20דקות מרגע ההזמנה;
נקודת מוצא נאות חובב – תוך  45דקות מרגע ההזמנה;
עבור כל רכב אחר:
נקודת מוצא באר שבע – תוך  30דקות מרגע ההזמנה;
נקודת מוצא נאות חובב – תוך  60דקות מרגע ההזמנה;
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 .7תיאום ופיקוח
 .7.1המוביל ימנה איש קשר מטעמו אשר יהיה הכתובת לכל דרישות החברה הנובעות ממתן השירותים.
 .7.2המוביל מתחייב כי בכל רכב הסעה יותקן מכשיר קשר ו/או מכשיר טלפון סלולרי ,וכי יוצב במשרדי החברה מכשיר
קשר וטלפון סלולארי באופן שניתן יהיה לקיים קשר שוטף בין משרדי החברה לכלי הרכב המבצעים את ההסעות.
 .7.3המוביל מתחייב להפעיל במשך כל תקופת ההתקשרות מוקד קשר טלפוני שייתן מענה אישי לנציג החברה ויבטיח
את אספקת השירותים וקיום התחייבויות המוביל מכוח הסכם זה 7 ,ימים בשבוע  24שעות ביממה ,בכל ימות השנה
למעט יום כיפור.

חתימה וחותמת._____________ :

32

מכרז מס'
02/2021
מסמך ג'
אומדן וטופס מחירים

אומדן וטופס מחירים
א.

להלן רשימת צירי הנסיעה עבורם נדרשים שירותי ההסעות וכן שעות ההזמנה ואומדן ההזמנות על בסיס
יומי ,שבועי וחודשי:
מסלול הציר –
נק' איסוף  /פיזור

שם הציר
1

הסעת בוקר מוקדמת א

רמות

2

הסעת בוקר מוקדמת ב

נחל עשן  +צומת קאנטרי  +דרך
אילת

3

רמות א

רמות

4

רמות ב

רמות

5

ו' החדשה

ו' החדשה

6

ד הנשיאים

ד'  +ב' +ג'

7

נחל עשן א

8

נחל עשן ב

9

י''א

נחל עשן  +צומת קאנטרי  +דרך
אילת
נחל עשן  +צומת קאנטרי  +דרך
אילת
יא'  +דרך אילת

 10י''א  /נווה זאב א'

י"א  +נווה זאב

 11נווה זאב ב'

נווה זאב /נאות לון

 12נווה זאב ג'

נווה זאב  +ט'

13

עובדי חוץ

 14לילה 1
15

אימהות בוקר 2

קאנטרי  +דרך אילת  +תחנה
מרכזית
לב"ש
רמות  -ד  -ג

 16אימהות בוקר 1

כלניות  -נחל עשן  -נווה זאב

 17דוגמים א'

רכב פיזור בתוך המפעל

חתימה וחותמת._____________ :

מסלול הציר –
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
נאות חובב -
ב"ש
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
פנימי

רכב נדרש

שעות
ביצוע

יומי שבועי חודשי

4

05:30

1

5

21

4

06:30

1

5

21

14

06:50

1

5

21

14

06:50

1

5

21

14

06:50

1

5

21

14

06:50

1

5

21

20

06:50

1

5

21

20

06:50

1

5

21

14

06:50

1

5

21

14

06:50

1

5

21

14

06:50

1

5

21

14

06:50

1

5

21

14

06:50

1

5

21

4

07:00

1

5

21

4

07:30

1

5

21

4

07:40

1

5

21

14

07:45

1

5

21
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18

לילה 1

לב"ש

 19משמרת צהריים 1

רמות  +ג'  +ד'

 20משמרת צהריים 2

ו'+נחל  +יא'  +נווה זאב

 21משמרת צהריים 3

בתוך ב"ש (משתנה)

 22אימהות בוקר 1

שכונה  :נווה זאב

 23אימהות בוקר 2
 24דוגמים ב'

שכונה  :תחנה מרכזית  +י"א  +נחל
עשן
רכב פיזור בתוך המפעל

 25רמות א

רמות

 26רמות ב

רמות

 27ו' החדשה

ו' החדשה

 28ד הנשיאים

ד'  +ב' +ג'

 29נחל עשן א
 30נחל עשן ב

נחל עשן  +צומת קאנטרי  +דרך
אילת
נחל עשן  +צומת קאנטרי  +דרך
אילת

 31י''א

יא'  +דרך אילת

 32י''א  /נווה זאב א'

י"א  +נווה זאב

 33נווה זאב ב'

נווה זאב /נאות לון

 34נווה זאב ג'

נווה זאב  +ט'

 35עובדי חוץ

קאנטרי  +דרך אילת  +תחנה
מרכזית

 36משמרת לילה א

כל ב"ש

 37משמרת לילה ב

כל ב"ש

 38שעות נוספות 1

שכונה :ג'+ד'+ב'  +רמות

 39שעות נוספות 2

נווה זאב  +י"א  +לון  +ט'

 40שעות נוספות 3

תחנה מרכזית  +נחל עשן  +ו'
החדשה

 41משמרת לילה ב

איסוף  -משמרת לילה

 42משמרת צהריים 1

רמות  +ג'  +ד'

חתימה וחותמת._____________ :

נאות חובב -
ב"ש
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
פנימי
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
ב"ש  -נאות
חובב
ב"ש  -נאות
חובב
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
ב"ש  -נאות
חובב
נאות חובב -
ב"ש

4

08:15

1

5

21

14

14:50

1

5

21

14

14:50

1

5

21

4

14:50

1

5

21

4

15:20

1

5

21

4

15:20

1

5

21

14

15:45

1

5

21

14

16:20

1

5

21

14

16:20

1

5

21

14

16:20

1

5

21

14

16:20

1

5

21

14

16:20

1

5

21

20

16:20

1

5

21

14

16:20

1

5

21

14

16:20

1

5

21

14

16:20

1

5

21

14

16:20

1

5

21

14

16:20

1

5

21

4

19:00

1

5

21

4

19:00

1

5

21

4

19:30

1

5

21

14

19:30

1

5

21

14

19:30

1

5

21

4

22:00

1

5

21

14

23:30

1

5

21
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 43משמרת צהריים 2

ו'+נחל  +יא'  +נווה זאב

 44משמרת צהריים 3

בתוך ב"ש (משתנה)

משמרת צהריים
45
מאוחרת

פיזור משמרת צהריים מאוחרת

ב.

נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש
נאות חובב -
ב"ש

14

23:30

1

5

21

4

23:30

1

5

21

14

01:30

1

5

21

להלן אומדן ריכוז אמצעי תחבורה הנדרשים על בסיס חודשי בכיוון אחד:

כלי תחבורה נדרש
אוטובוס
רכב  20מקומות
רכב  14מקומות
מונית  4מקומות
מונית פנים באר שבע  4מקומות
דוגמים

ג.

כמות
0
150
460
280
5
60

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,הנני מציע להעניק את שירותי ההסעה במחירים
הנקובים להלן:

כלי תחבורה נדרש

מחיר מקסימלי

אוטובוס

-

רכב  20מקומות

-

רכב  14מקומות

-

מונית  4מקומות

-

מונית פנים באר שבע  4מקומות

₪ 35

תוספת דוגמים (כמוגדר להלן)

₪ 25

סה"כ

מחיר לכיוון אחד
עבור נסיעה באחד
מהצירים המופיעים
בסעיף א' לעיל

שווי באחוזים
לקביעת ניקוד
המחיר

מחיר משוקלל
(יחושב על ידי
החברה)

______ [נא למלא]

6%

XX

______ [נא למלא]

20%

XX

______ [נא למלא]

42%

XX

______ [נא למלא]

29%

XX

______ [נא למלא]

1%

XX

______ [נא למלא]

2%

XX

100%

XX

הערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחיר





הצעת המחיר בסעיף ג' היא עבור נסיעה בכיוון אחד באחד מהצירים המופיעים ברשימה שבסעיף א' לעיל ,וזאת בין
אם תחילת הנסיעה היא מנאות חובב ובין אם מבאר שבע .החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את כיוון הנסיעה.
המחירים בטבלאות שלעיל ימולאו בשקלים חדשים בלבד ולא יכללו מע"מ .מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף
במועד ביצוע התשלום .יתווסף לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין.
יש למלא הצעת מחיר עבור כל סוגי הרכבים .הצעות חלקיות עלולות להיפסל.
אין בכל האמור במכרז כדי מחייב את החברה להזמין שירותים אלו או חלקם או מקצתם מהזוכה.
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המחיר לכלי רכב כולל איסוף כלל העובדים הנוסעים הרשומים להסעה ברכב מנקודות איסוף שייקבעו על ידי נציג
החברה ופיזורם ללא תלות בכמות הנוסעים ברכב.
החברה שומרת על זכותה לקבוע את מסלול הנסיעה ,את תחנות האיסוף/פיזור לפי הצירים שבסעיף א' ואת גודל
הרכבים אשר בהם ייעשה שימוש על ידי המוביל ( 4מקומות 14 ,מקומות  20מקומות ו 45-מקומות) .מובהר כי
האמור בסעיף א' וב' דלעיל מהווה אומדן והערכה כוללת בלבד ואיננו מהווה התחייבות כלשהי של החברה להזמנת
היקף הנסיעות ,גודל רכבי ההסעה ותכיפותם במהלך תקופת ההתקשרות עם הזוכה .מספר ההזמנות בפועל עלול
לעלות או לרדת מהאומדן .בכל מקרה החברה איננה מתחייבת להזמין מספר מינימלי של הסעות .התשלום למוביל
יתבצע בגין מספר ההזמנות של החברה בפועל.
הצעת המחיר כוללת את כל עלויות המציע לביצוע העבודות המפורטות בכלל מסמכי המכרז לרבות שינוע ,חומרים,
ציוד ,תשלומים לעובדים ,ביטוחים ,ערבויות וכל יתר הוצאות המציע.
תוספת "דוגמים" משמעותה תוספת תשלום לנסיעה בה תחנת ההורדה או עליית הנוסעים (לפי העניין) ממוקמת
כקילומטר אחד בתוך המפעל.
בימי שבת וחג תחול תוספת גלובלית קבועה של  14%- -על המחירים שינקבו לעיל .תוספת זו תחול מיום
שישי/ערב חג משעתיים טרם כניסת החג/שבת ועד למחרת שעה אחרי יציאת השבת/החג.
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מכרז מס'
02/2021
מסמך ד'
הסכם
ההתקשרות

הסכם
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ________לחודש ________שנת 2021
בין
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
ח.פ520036450 .
מרחוב יצחק שדה ,40 ,תל-אביב
(להלן" :החברה")
מצד אחד
לבין
______________________
תאגיד/עוסק מספר _____________
מרחוב _________________
(להלן" :המוביל")
מצד שני
הואיל:

והחברה מעוניינת בקבלת שרותי הסעות ולשם כך פרסמה את מכרז מספר  02/2021למתן שירותי ההסעות
לעובדי החברה אל וממפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ("המכרז");

והואיל:

והמוביל מצהיר ,לאחר שקרא את כל מסמכי המכרז ,כי יש בידו את כל האישורים וההיתרים הנדרשים כדין,
וכי הוא בע ל ניסיון ובעל האמצעים הנדרשים על מנת לבצע את שירותי ההסעות כמפורט במכרז ובהסכם זה
להלן;

והואיל:

והמוביל נבחר כזוכה במכרז האמור;

והואיל:

וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם המשפטיים בקשר עם מתן השירותים.
אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1כללי
.1.1

המבוא להסכם זה ,הנספחים לו ומסמכי המכרז (כהגדרתם להלן) מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים ולכותרות נועדה להקלת הקריאה בלבד ולא תשמש לצורך פרשנות.

.1.3

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו וככל שלא ניתן ליישב סתירה זו ,יגבר
האמור בנספח על האמור בהסכם .במקרה של סתירה בין ההסכם ובין המכרז ,יגבר האמור בהסכם.
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 .1.4בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות שלהלן:
"החברה"

-

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ.

"המכרז"

-

מכרז  02/2021של החברה למתן שירותי הסעות לעובדי החברה אל וממפעל
החברה.

"מסמכי המכרז"

-

מסמך א' של המכרז (הזמנה להציע הצעות) ,מסמך ב' (מפרט השירותים) מסמך
ג' (טופס המחירים) ומסמך ד' (הסכם ההתקשרות).

"טופס הזמנת
הסעה"

-

טופס בנוסח המופיע בנספח ב' להסכם בו יצוין מסלול ההסעה המבוקש ,מועד
הביצוע והתמורה שתשולם למוביל בגינה.

"מפרט ההסעות"

-

מפרט ההסעות המצורף כמסמך ב' למכרז.

"המוביל"

-

הזוכה במכרז  02/2021של החברה ולרבות נציגיו ,באי כוחו ,עובדיו ,שליחיו,
המורשים לפעול בשמו ומטעמו.

"השירותים"

-

כלל שירותי ההסעה כנדרש מהמוביל בהסכם זה ובמסמכי המכרז.

תחילת -
"מועד
ההתקשרות"
1.4

המועד שבו תיקבע תחילת ההתקשרות כפי שיצוין במכתב הזכייה למוביל או
בכל הודעה אחרת מטעם החברה.

המסמכים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
 1.4.1נספח א' – מסמכי הצעת הזוכה במכרז;
 1.4.2נספח ב'  -טופס הזמנת הסעה ותנאי תשלום
 1.4.3נספח ג' – נספח ביטוח
 1.4.4נספח ד' – התחייבות על שמירת סודיות על הימנעות מניגוד עניינים
 1.4.5נספח ה' – נספח חירום

 .2הצהרות המוביל
המוביל מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן כי:
.2.1

הוא קרא את מסמכי המכרז על נספחיו ,לרבות את הסכם ההתקשרות ומפרט ההסעות ,וכל התנאים המופיעים בהם
ברורים ונהירים לו.

 .2.2יש בידיו את כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הדרושים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה עפ״י כל דין ,לרבות
אישורים ,ביטוחים ורשיונות בנוגע לנהגים המועסקים ו/או אשר יועסקו על ידו וכן בנוגע לכלי הרכב אשר בהם
המוביל עושה ו/או יעשה שימוש בקשר להענקת השירותים לפי הסכם זה ,והוא מתחייב כי יקיים ויגרום לכך
שיקוימו כל התנאים הנקובים באותם אישורים ,ביטוחים ורישיונות במלואם וכי אלה יהיו בתוקף במשך כל תקופת
ההתקשרות.
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 .2.3הוא יודע שביצוע ההסכם על ידו בהעדרו של כל היתר או רישיון כאמור יחשב להפרה יסודית של הסכם זה ויגרום
לביטולו של ההסכם ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד לחברה על פי דין.
 .2.4מעת לעת ,לפי דרישת החברה ,הוא יגיש לחברה העתקים של כל האישורים ,הביטוחים והרשיונות כאמור ,כתנאי
להמשך ההתקשרות בינו ובין החברה.
 .2.5הוא בעל מיומנות ,הניסיון והידע הדרוש ,וכן ברשותו כוח אדם מיומן ומקצועי בהיקף מספק ,וכן כי ברשותו כל
האמצעים והציוד הדרושים לבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדיהן ,במיומנות ובמומחיות.
 .2.6הוא מעסיק ,בין כעובד אורגני ובין כנותן שירות חיצוני קצין בטיחות קבוע בעל כתב הסמכה בתוקף כנדרש בתקנות
התעבורה ,התשכ״א ,1961-וכן ימשיך להעסיק קצין בטיחות בעל הסמכה כאמור במשך כל תקופת ההתקשרות.
במידה וקצין הבטיחות מוחלף יש להעביר לחברה הודעה בדבר העסקת קצין בטיחות אחר וכן את כתב ההסמכה
שלו.
 .2.7כי הוא מפעיל מוקד טלפוני ,וכי הוא ימשיך להפעילו ברציפות ,באופן תקין ,לשביעות רצונה המלא של החברה,
במשך כל תקופת ההתקשרות עפ״י הוראות הסכם זה.
 .2.8אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה ,וכן כי בחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה
בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי הסכם או על פי כל דין.
 .2.9הוא מודע לכך שבמפעל החברה חומרים מסוכנים שונים .בכל עת שהמוביל יגיע למפעל החברה הוא מתחייב
להישמע להוראות הבטיחות של ממונה הבטיחות ו/או מנהל המתקן ו/או מי מטעמו ,וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות
והבטיחות הנדרשים ,ובכלל זאת למגן את עובדיו ו/או הפועלים מטעמו על מנת למנוע פגיעה כלשהי בגוף ו/או
ברכוש של מאן דהוא כתוצאה ממתן השירותים או בקשר אליהם ומלוא האחריות בענין זה תוטל על המוביל בלבד.
 .2.10בידיו כל האישורים הנדרשים מרשויות מע"מ ומס הכנסה לרבות אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות במע"מ
וכן אישור לפטור מניכוי מס במקור.
 .2.11במסגרת מתן השירותים הוא יעסיק עובדים בהתאם להוראות הדין ,ובכלל זאת הוא ישמור ויקיים את כל החוקים,
התקנות וההסכמים הקיבוציים ,ככל שכאלה חלים עליו ו/או על עובדיו ,הנוגעים להעסקת עובדים ,בטיחות
בעבודה ,הגנת השכר ,תנאים סוציאליים וכן כל דין אחר הקשור והנוגע לכך.
 .2.12יש באפשרותו להתחיל את מתן השירותים מיד עם הכרזתו כזוכה במכרז.
 .2.13ידוע לו שהתמורה (כהגדרתה להלן) כוללת את התמורה המלאה והסופית עבור מתן השירותים לחברה ,והמוביל
לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה בגין מתן השירותים ,לרבות במקרה של התייקרות תשומות,
שינויי חקיקה או הטלת מסים ו/או היטלים לאחר מועד תחילת ההתקשרות אך ,וכל אלה יהיו על חשבונו וישולמו
על ידו.
 .2.14יפעל להסרת כל תביעה ו/או דרישה שתופנה לחברה מצד ג' במקרה בו הוא יפר את התחייבויותיו ו/או מצגיו
כמופיע בהסכם זה או במקרה בו הוא יפר הוראה חוקית כלשהי וכתוצאה מכך תופנה תביעה ו/או דרישה כלשהי
לחברה.
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 .2.15ידוע לו שהאומדן המופיע בטופס המחירים שבמסמך ב' למכרז הינו אומדן בלבד ,כי הסכם זה הינו הסכם מסגרת
למתן שירותי ההסעה לחברה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מעת לעת ,וכי החברה איננה מתחייבת להזמין
ממנו מספר הסעות מינימאלי ביום או בהיקף יומי ,חודשי או שנתי.
 .2.16ידוע לו כי הסכם זה איננו על בסיס בלעדי וכי החברה רשאית לשכור את שירותיו של כל מוביל אחר לצורך מתן
השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 .3תנאי ההתקשרות
.3.1

החברה והמוביל מתקשרים בזאת בחוזה מתמשך למתן השירותים המופיעים במסמכים המכרז בכלל ,ובמפרט
השירותים בפרט ,למשך כל תקופת החוזה .במהלך תקופת החוזה תהיה זכאית החברה (אך לא חייבת) להזמין מאת
המוביל מעת לעת רכבי הסעות לצורך הסעתם של עובדי החברה ו/או מי מטעמה ,על פי צרכיה ולפי שיקול דעתה
הבלעדי .המוביל מתחייב בזאת לתת את השירותים במועד על פי הזמנת החברה ,במקצועיות ולשביעות רצונה של
החברה ,הכל כאמור בהסכם זה.

 .3.2המוביל מתחייב כי במתן השירותים הוא יעמוד בכל תנאי מפרט ההסעות המופיע במסמך ב' למכרז.
 .3.3בכל עת שהחברה תזדקק במהלך תקופת ההסכם לרכבי הסעות עבור עובדיה או מי מטעמה ,תמסור החברה לידי
המוביל טופס הזמנת נסיעה בהתאם לנוסח המופיע בנספח ב' להסכם זה (להלן – "טופס הזמנת נסיעה" או
"ההזמנה") .בטופס זה יצוינו מועד הנסיעה ,רכב ההסעות הנדרש ,ציר הנסיעה וסך התשלום .המוביל מתחייב לבצע
את הנסיעה במועדה ובהתאם לפרטי טופס הזמנת הנסיעה.
 .3.4בגין ביצוע הנסיעה על ידי המוביל ,תשלם החברה למוביל את התמורה כמפורט בסעיף  9להלן.
 .3.5המוביל יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה במסגרת מתן השירותים לחברה בכפוף לאישור החברה מראש ובכפוף
לעמידת קבלן המשנה בתנאי ההסכם ומפרט שירותי ההסעה.
 .3.6המוביל יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים לרבות העמדת רכבי ההסעות לרשות החברה במועדים
שייקבעו ,תיחזוקם המכני השוטף והעסקת נהגים ועובדים נוספים בהתאם לצורך.

 .4בטיחות ,רישיונות והיתרים
.4.1

המוביל יבצע את השירותים בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות החברה.

.4.2

כל נהגי המוביל אשר יועסקו על ידי המוביל במתן שירותי הסעה לחברה יהיו אזרחי ישראל בעלי רשיונות נהיגה
תקפים ,ובעלי ותק של לפחות  3שנים וכן רישיון תקף להסעת נוסעים מטעם המפקח על התעבורה בדרכים.

.4.3

המוביל מתחייב להאריך את כל הרשיונות הנדרשים לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ו/או מכח
החוק ,כך שהרשיונות יהיו בתוקף עד מועד סיום ההתקשרות בין הצדדים .מוסכם בזה ,כי אי חידוש ו/או אי הארכה
ו/או שלילת הרשיון ו/או אי הודעה על התקיים אחד מהאירועים האמורים ,יהווה הפרה יסודית של החוזה.

.4.4

המוביל יצייד את נהגיו במכשיר קשר ו/או טלפון סלולרי על מנת למנוע תקלות או שיבושים במערך הנסיעות ועל
מנת לדווח למוביל ולחברה על אירועים חריגים ככל שיתרחשו.
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.4.5

המוביל יודיע לנציג החברה על כל תקלה ו/או שיבוש במערך ההסעות ו/או אירוע בטיחותי אחר שהתרחש במהלך
ההסעה ,באופן מיידי.

.4.6

המוביל יע רוך מידי יום ביומו ,דו״ח נסיעות בו יצוינו אירועים חריגים שהתרחשו במהלך אותו היום במהלך מתן
שירותי ההסעה.

.4.7

המוביל מתחייב בזה כי כלי הרכב בהם תבוצענה ההסעות ,יהיו מתאימים להסעת עובדים בכמות הנדרשת על פי
הזמנת העבודה ,מצוידים בחגורות בטיחות לכלל הנוסעים ,יתוחזקו בכל עת במצב בדק מעולה ,וכן מבוטחים בביטוח
מקיף ובכל הביטוחים הנדרשים על פי החוק להסעת נוסעים.

.4.8

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומאחריות המוביל על פי הסכם זה ,תהא לנציג החברה הסמכות לבדוק את רכבי החברה
ולפוסלם במידה ומצא כי אינם ראויים להסעת נוסעים על פי תנאי הסכם זה ועל פי כל דין.

.4.9

בקיום התחייבויותיו של המוביל עפ״י הסכם זה ,יעשה שימוש אך ורק ברכבים אשר לגביהם מספר השנים שחלפו
מיום עלייתם לכביש ועד ליום מתן השירותים לא יעלה על חמש ( )5שנים.

.4.10

המוביל מתחייב בזה להחליף את מי מנהגי כלי הרכב המבצעים את ההסעות ,אם יידרש לכך על ידי החברה ,מכל
סיבה שהיא ובאופן מיידי.

.4.11

המוביל יהיה אחראי להנהגת ולהטמעת שיטות עבודה בטיחותיות ולבצע את שרותי ההסעה על פי כללי הבטיחות
המקובלים.

.4.12

מוסכם כי המוביל יישא באחריות המלאה למהימנות ויושרם האישי של עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ,והוא
מתחייב לפצות את החברה ו/או עובדיה ו/או כל צד ג' במקרה של גניבה ו/או הפרת אמון ו/או נזק כלשהו שיתרחש
על ידם.

.4.13

המוביל מתחייב שכל הנהגים ינהגו בזהירות ובבטיחות וינהגו בעובדי החברה ומי מטעמה בנימוס ובאדיבות.

.4.14

מיד עם כריתת הסכם זה יעביר המוביל לידי נציג החברה או מי מטעמו את רשימת הנהגים אשר יבצעו את ההסעות
(כולל כתובתו של כל נהג ,מספר תעודת הזהות הסמכות שונות אשר ברשותו של העובד וכל נתון נוסף שיידרש)
לטובת קבלת אישור כניסה למפעל מקב"ט החברה .המוביל יעדכן את החברה באופן מידי בכל מקרה של הפסקת
עבודה של נהג או גיוס נהג חדש לטובת ביצוע ההסעות .מובהר כי נהג שלא עבר בדיקה ביטחונית ולא קיבל אישור
מתאים על ידי קב״ט החברה מראש לא יוכל לבצע את ההסעות.

.4.15

המוביל יביא לידיעת החברה לפי דרישתה כל מקרה בו יהיה בידיו מידע על עבירות של מי מנהגיו על חוקי
התעבורה ,לרבות שלילת רשיון ,הטלת נקודות ברשיון הנהיגה ,קנסות והגבלות מכל סוג שהוא.

.4.16

כמו כן מתחייב ליידע את החברה על כל שינוי משמעותי במצבו הבריאותי של מי מנהגיו ,העלול להשפיע על תפקודו
של הנהג.

.4.17

החברה רשאית להורות למוביל לחדול מלהעסיק בביצוע שירותי הסעה כל נהג מנהגיו של המוביל ו/או קבלני
המשנה והמוביל יהא חייב להפסיק את עבודת העובד ,כאמור ,מיד עם דרישת החברה לעשות כן .החברה לא תפצה
את המוביל בדרך כלשהי בעד הפסדים או נזקים שנגרמו לו בשל הדרישה כאמור לעיל.

.4.18

החברה רשאית להורות למוביל לחדול מלהעסיק בביצוע שירותי הסעה כל רכב מרכביו של המוביל ו/או קבלני
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המשנה והמוביל יהא חייב להפסיק את הספקת שירותי ההסעה עם רכב כאמור ,מיד עם דרישת החברה לעשות כן.
החברה לא תפצה את המוביל בדרך כלשהי בעד הפסדים או נזקים שנגרמו לו בשל הדרישה כאמור לעיל.
.4.19

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כניסתו של המוביל ו/או עובדיו לשטח מפעל החברה בנאות חובב (להלן  :״המפעל״ )
תהיה אך ורק לביצוע שרותי ההסעה ,בהתאם להוראות הסכם זה ולא לכל מטרה אחרת ויחולו עליהם ההוראות,
התקנות והנהלים החלים בשטח המפעל .מבלי לגרוע מהאמור ,המוביל מתחייב בזאת במפורש לבצע מייד כל הוראה
של החברה ,ללא יוצא מן הכלל ,בקשר עם השהייה בשטח המפעל.

 .4.20מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מתחייב המוביל לקיים את הוראות הבטיחות בעבודה ולמלא אחר הוראות כל דין
בקשר עם הוראות אלה ,הן בעצמו והן באמצעות קצין הבטיחות אשר המועסק על ידו.
.4.21

המוביל מתחייב לקבל מהמזמין את הנחיות והוראות הבטיחות במפעל ולנהוג לפיהן .המוביל מתחייב להביא לידיעת
כל עובדיו וכל הפועלים מטעמו במפעל את הוראות והנחיות הבטיחות הנ״ל ולוודא כי ההוראות וההנחיות הובנו על
ידם וכי הם פועלים בהתאם להן .המוביל מתחייב כי לא יכניס למפעל כל עובד ו/או אדם מטעמו של המוביל אשר
לא הודרך בנהלי הבטיחות וההתנהגות הקיימים על ידי המזמין.

 .4.22המוביל מתחייב לבצע רענון בטיחות בתאום עם מחלקת הבטיחות ומחלקת הדרכה של המזמין אחת לכמה חודשים
לפי דרישת המזמין ,ובהתאם לתכניות הדרכת הבטיחות של המזמין.
 .4.23בלי לפגוע בחובות המוביל לפי הסכם זה ,ולפי דרישת המזמין תופסק מיידית ו/או לפי מועד שיידרש על ידי המזמין
עבודתו של כל עובד מוביל ו/או קבלן משנה ו/או מי מטעמו ללא חובת הנמקה  -בין היתר אך לא רק בשל מעורבות
באירוע בטיחות ,אי יכולת להציג תעודת יושר ,עבר פלילי ,עברות תנועה וכיו״ב.
 .4.24עובדי המוביל מנועים מעישון לחלוטין בתחומי המפעל .שימוש בטלפון סלולארי לא יעשה אלא בשטח הקפיטריה.
 .4.25כלי הרכב לא יחרגו מרשיונם להעמסת משקל מרבי ו/או מספר נוסעים מירבי כחוק.
 .4.26היה והמוביל יחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל ומבלי לגרוע מכל הזכויות והסעדים העומדים לחברה
עקב הפרה זו ,המוביל מתחייבים כדלקמן:

.5

.4.26.1

לאחר קבלת התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראות הבטיחות ,המוביל מתחייב לפעול לתיקון
החריגה לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שיקבל מממונה הבטיחות של החברה.

.4.26.2

לאחר קבלת התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות ,המוביל מתחייב לשלם לחברה
פיצוי מוסכם מראש בשיעור של  ₪ 3,500מבלי שיהא צורך לתת לנו התראה נוספת ובלי שיהא צורך
בהוכחת הנזק.

.4.26.3

לאחר קבלת כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל ,המוביל מתחייב לנהוג על פי החלטות
ועדת הבטיחות של החברה ,לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת מתן השירותים.

הזמנת נסיעה
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.5.1

בכל עת במהלך תקופת ההסכם תהיה רשאית החברה להגיש למוביל טופס הזמנת נסיעה בדרישה להעמדת רכב הסעה
לרשות החברה על פי התנאים האמורים בהסכם זה .בנוסף ,תהיה רשאית החברה להגיש טופס הזמנת נסיעה מתמשך
שעניינה הזמנת השירותים על בסיס קבוע למשך תקופה שתיקבע מראש.

 .5.2המוביל מתחייב בזה להעמיד את רכב ההסעות כך שזמן התייצבות הרכבים לביצוע ההסעה יהיה  3דקות טרם מועד
ההזמנה בעיר באר שבע ,ו 8-דקות טרם הביצוע בנאות חובב.
 .5.3החברה תוכל למסור הודעה על ביטול הזמנת הנסיעה ,ובמקרה זה יחולו התנאים כדלהלן:
 .5.3.1אם קיבל המוביל הודעת ביטול עד  20דקות טרם מועד ביצוע האיסוף בעיר באר שבע – יהיה הביטול
ללא תשלום.
.5.3.2

אם קיבל המוביל הודעת ביטול עד  45דקות טרם מועד ביצוע האיסוף באתר החברה בנאות חובב –
יהיה הביטול ללא תשלום.

.5.3.3

אם קיבל המוביל הודעת ביטול פחות מ 20-דקות טרם מועד ביצוע האיסוף בעיר באר שבע – יהיה
הביטול כרוך בעלות נסיעת רכב  4מקומות בעיר באר שבע .

.5.3.4

אם קיבל המוביל הודעת ביטול פחות מ 45-דקות טרם מועד ביצוע האיסוף באתר החברה בנאות חובב
ורכב ההסעות כבר התייצב בנאות חובב – יהיה הביטול כרוך בעלות  75%מערך הנסיעה .במידה והרכב
לא התייצב בנאות חובב אז התשלום יהיה לפי עלות רכב  4מקומות בעיר באר שבע.

.5.3.5

במידה ונציג החברה יצר קשר עם מוקד השירות של המוביל לצורך ביטול – זמן ביצוע השיחה הוא
הקובע לסעיפים דלעיל גם אם זו לא נענתה על ידי המוביל .

 .6אחריות
.6.1

המוביל יהיה אחראי לכל הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק שהוא ,ישיר או עקיף ,לגוף ,רכוש
או אחר ,שייגרם לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה (לרבות נציג החברה ו/או מי מטעמו) ו/או לצד ג' כלשהו,
ו/או לעובדי המוביל ו/או לקבלני המשנה ולכל מי שהמוביל אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או
מטעמו ,כתוצאה ממעשה או מחדל של המוביל ,תוך כדי ,או עקב ,או במהלך מתן השירותים או בקשר אליהם,
מצדו ,עובדיו ,שלוחיו ,וכל אלה הנתונים למרותו.

 .6.2המוביל משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ,מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל
הוצאה ,הפסד ,תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק שהוא ,ישיר או עקיף ,לגוף ,רכוש או אחר ,שייגרם לצד שלישי
כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדי המוביל ו/או לציוד המוביל ולכל מי שהמוביל
אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו ,בקשר לכל תאונה ,חבלה ,אובדן ,קלקול או נזק
שאירעו כתוצאה ממעשה או מחדל של המוביל ,תוך כדי ,או עקב ,או במהלך מתן השירותים או בקשר אליהם,
מצדו ,עובדיו ,שלוחיו ,וכל אלה הנתונים למרותו ,בין אם נגרמו באקראי ,היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים
או צפויים מראש לצורך מתן השירותים ,ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת.
 .6.3המוביל מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה ממעשה או מחדל של המוביל ,או
כל הפסד ו/או כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה ,שמקורה
במעשה או במחדל של המוביל כאמור ,ובכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור ,או במקרה שיושת
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עליה קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר .המוביל מתחייב לשלם כל סכום כאמור ,במקום החברה או
לחברה ,וכן ,לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה ,לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין .החברה מצידה מסכימה
לאפשר לו להתגונן בכל תביעה כאמור ,ביחד איתה או במקומה ,כפי שתחליט החברה.
 .6.4המוביל אחראי לכך שנהגיו ינהגו במיומנות ,בזהירות ובהתאם להוראות החוק.
 .6.5המוביל מקבל על עצמו אחריות מלאה ומוחלטת בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם לרבות גוף ו/או
רכוש שייגרמו לחברה ,לעובדיה ,למוזמניה וכל מי מטעמה וכן לכל גוף ,אדם או צדדים שלישיים כלשהם ,עקב
מעשה או מחדל של המוביל ,עובדיו ,שליחיו ,או כל מי שבא מכוחו או מטעמו ,תוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי
הסכם זה ו/או בקשר להענקת השירותים לפי הסכם זה ו/או מתן שירותי ההסעה בכלל.
 .6.6כן מתחייב המוביל לפצות את החברה על כך סכום שתחויב החברה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל .המוביל
משחרר לחלו טין ומראש את החברה ,עובדיה ,שלוחיה ,ואת מי שבא מטעמם מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל
תאונה ,חבלה או נזק כנ״ל שאירעו כתוצאה מהאמור לעיל ,לכל אדם לגוף ו/או לרכוש ,בכל עילה שהיא.
 .6.7המוביל יהא אחראי לכל נזק ו/או קלקול מכל סוג שהוא לרכוש או לכלי רכב המשמשים לו לצורכי שירותי ההסעה.
 .6.8המוביל מתחייב שלא לעשות כל דבר שיש בו משום נזק ,מפגע ,מכשול ,מטרד או הפרעה לרבים ו/או לצד שלישי
כלשהו ,ובפרט לחברה ולעובדיה המוביל אחראי לכך שכל מפגע או נזק שייגרם על ידו ו/או בקשר עם השירות
בשטח החברה ,בין אם הנזק הינו תוצאה תאונתית ובין אם הנזק הינו פעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות
המוביל ,יסולק ו/או יתוקן באופן מיידי על חשבונו של המוביל באופן יעיל ולשביעות רצונה של החברה ו/או כל
אדם או רשות מוסמכים .לא סילק המוביל את המפגע או תיקן את הנזק  -לפי העניין  -בתוך זמן סביר ,תהיה
החברה רשאית לס לק את המפגע ו/או לתקן את הנזק על חשבונו של המוביל ,והמוביל ישלם לחברה כל הוצאה
שתוציא החברה למטרה זאת.
 .6.9המוביל מתחייב לתקן ועל חשבונו כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל וזאת מיד או
במועד סביר לאחר התרחשותם ,ועד שיעשה כן תהא החברה רשאית לעשות זאת במקומו ולהיפרע מהמוביל ,בין
בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ,בין בדרך של מימוש הערבות ובין בכל אמצעי חוקי אחר שתמצא לנכון.
 .6.10סיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות המוביל לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה
ו/או משרותי ההסעה.
 .6.11חויבה החברה לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו המוביל בין אן הוא נובע_מתביעתו של עובד
המוביל או עובד של החברה או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר ,תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי
מלא מאת המוביל על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות
ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמור ,והמוביל יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהחברה
תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור.

 .7ביטוחים
.7.1

המוביל יחתום על נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ג'.

 .8סודיות
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 .8.1המוביל מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות ,להעביר ,למסור ,להביא לידיעת צד ג' כלשהו ו/או לעשות
כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או
מידע השייכים לחברה ו/או בנוגע לחברה ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בנוגע לפעולותיה ,עסקיה ,
לקוחותיה ,ספקיה ,מצבה הפיננסי ,שיטות העבודה הנהוגות אצלה ,וכיוצא באלה וכן כל מידע שהגיע לידיו בקשר
עם מתן השירותים ,וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן ,ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב
מאת החברה.
. .8.2המוביל ו/או מנהליו ו/או ע ובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים
ובין קיום התחייבויותיהם על פי הסכם זה לבין כל ענין אחר שיש להם.
 .8.3המוביל יחתום על נספח שמירת הסודיות והימנעות מניגוד עניינים המצורף להסכם זה כנספח ד'.

 .9תמורה
 .9.1עבור כל נסיעה שביצע ה מוביל בפועל תשלם החברה למוביל את התמורה כפי שננקבה על ידו במסגרת הצעתו
למכרז ,והכל בתוספת מע"מ כדין ובכפוף לתנאי התשלום המפורטים בנספח ב' להסכם זה ("התמורה").
 .9.2בתום כל חודש יגיש המוביל לחברה חשבון ,ובו פירוט ההסעות שבוצעו בפועל על ידו באותו חודש (להלן:
״החשבון״) .החשבון ייבדק על ידי נציג החברה ,וככל שאושר יועבר לאישור מחלקת הכספים בחברה.
 .9.3הספק יהיה רשאי לבקש לעדכן את התמורה בהצמדה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום העדכון ביחס למדד הידוע
ביום הגשת המחיר במסגרת המכרז .מובהר כי עדכון התמורה ייעשה ב  1בינואר או ב  1ביולי בכל אחת משנות
הפעילות במסגרת ההסכם .לא ביקש הספק לעדכן את הצמדת המחיר במועד ייוותר המחיר ללא שינוי מהעדכון
האחרון עד למועד העדכון הבא.
 .9.4מכל תשלום למוביל תנכה החברה מס במקור בשיעור המס בו חב המוביל ,בהתאם לאישור כדין שיומצא על ידו
לחברה ,ובהעדרו של אישור כאמור  -בשיעור המס המקסימלי.
 .9.5אין בתשלום התמורה ,בחלקה או במלואה ,כדי לשחרר את המוביל מאחריותו ו/או כדי לגרוע מזכות החברה
להעלות טענות כנגד המוביל בגין רשלנות ,ביצוע לקוי ,מרמה וכיוצ"ב.
 .9.6מוסכם ומוצהר במפורש כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט והינו כולל בתוכו תשלום עבור כל התשומות,
ההוצאות ,הציוד  ,אגרות הרישוי ,ביטוח ,הוצאות דלק ושמנים ,טיפולים ,חלקי חילוף ,שינויים בשערי מטבע וכן
שכר העבודה של המוביל (כולל רווח נאות) ושל עובדיו ,וכן כל הוצאה אחרת הדרושה למתן השירותים ,והמוביל
לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף בגין ביצוע השירותים כאמור .כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג
החלים או אשר יחולו בעתיד על שרותי ההסעה או על העסקה שעל פי הסכם זה ,יחולו על המוביל וישולמו על
ידו.
 .9.7למוביל לא יעמדו טענות עיכבון ו/או שיעבוד ו/או קיזוז מכל סוג שהוא ,על כל רכוש ,נכס או תשלום מכל סוג
אשר עלול להימסר לרשותו על ידי החברה במסגרת מתן השירותים ,והללו יוחזרו ללא תנאים לחברה מיד עם
דרישתה הראשונה .החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לקזז או לנכות מהסכומים המגיעים למוביל כל סכום
שיגיע לה לפי הסכם זה ,וכן ותהיה רשאית לקזז או לנכות מהתשלומים שלה למוביל סכומים שעל המוביל לנכות
לפי כל דין ,כגון מסים היטלים ותשלומי חובה אחרים .שילמה החברה תשלומים כאמור בשם המוביל ,יהוו אלו
תשלומים כדין למוביל.
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 .10ערבות ביצוע ההסכם
 .10.1עם קבלת ההודעה על הזכייה במכרז ימציא המוביל בערבות בנקאית מקורית אוטונומית שניתנה על ידי בנק מוכר
וידוע בישראל ,לפקודת החברה ,בסכום של ( ₪ 120,000להלן – "ערבות הביצוע") לתקופה של  25חודשים,
חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק ,וזאת ע"פ הנוסח המופיע בנספח ג' להסכם.
 .10.2ערבות הביצוע תוחזר למוביל  30יום לאחר פקיעתו של החוזה ,ובכפוף לזכותה של החברה לחלט כל סכום ממנה
במקרה של הפרה שיפר המוביל את התחייבויותיו.
 .10.3במקרה בו הוארכה תקופת ההתקשרות יהא זה באחריות המוביל להאריך את תוקפה של הערבות ,זמן סביר לפני
פקיעתה .אם לא יוארך תוקפה במועד ,תהא זכאית החברה לחלט את הערבות וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו
תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 .10.4על אף האמור לעיל ,במקרה בו קיימים לחברה ולקבלן סוגיות פתוחות ,לרבות אך לא רק ,הליך המתקיים בבית
המשפט ,תישאר הערבות הבנקאית בידיה של החברה ,ואף תוארך במידת הצורך ,עד לתום  30ימים לאחר הסדרת
הסוגיה.
 .10.5אם לא תוחלף הערבות כאמור או לא יוארך תוקפה במועד ,תהא זכאית החברה לחלט את הערבות וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 .10.6החברה תהא רשאית לממש את הערבות ,כולה או חלקה ,ללא התראה מוקדמת בכל עת בה יפר המוביל תנאי מתנאי
ההסכם ,וכן תהיה רשאית לעכב בידיה ,או לזקוף ,לפי שיקול דעתה ,כל סכום מדמי הערבות ,כנגד כל חוב של
המוביל כלפיה ,אף אם לא הגיע מועד פירעונו .מובהר כי הערבות תהווה כפיצוי מוסכם עבור נזקים שייגרמו
לחברה ללא צורך בהוכחת גובהם.
 .10.7מימשה החברה את הערבות ,כולה או מקצתה ,מתחייב המוביל להמציא לחברה ,מיידית ,ערבות בנקאית חדשה
ומעודכנת לגובה סכום הערבות האחרון .דינה של הערבות הבנקאית המחודשת על פי סעיף זה כדין הערבות
האמורה ברישא של סעיף זה ,לכל דבר ועניין.
 .10.8בוטל ההסכם ,או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא ,והמוביל לא נותר חייב לחברה כל סכום שהוא ,תחזיר החברה
למוביל את הערבות.
 .10.9אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של המוביל במקרה של מימושה או בכל מקרה
שהוא.
 .10.10הפרת סעיף זה על ידי המוביל תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 .11תקופת ההסכם
 .11.1תקופת ההסכם תהיה  12חודשים ממועד תחילת ההתקשרות (להלן – "תקופת ההסכם הראשונה").
 .11.2למרות האמור ,תהיה החברה אופציה (להלן – "האופציה") להאריך את תקופת ההסכם עד  2פעמים במשך שנה
אחת ( ,)1או חלק ממנה ,בכל פעם ,באמצעות מתן הודעה למוביל עד  30יום מראש לפני תום תקופת ההסכם או
תום תקופת האופציה לפי העניין.
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 .11.3למרות האמור ,החברה בלבד תהיה רשאית להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת בהודעה מוקדמת של  30ימים
מראש והמוביל מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך .כל הזמנת נסיעה שתימסר למוביל עד מועד סיום תקופת
ההודעה המוקדמת לפי סעיף זה תבוצע ותושלם על ידי המוביל לפי האמור בטופס הזמנת הנסיעה.

 .12הפרה ופיצויים מוסכמים
 .12.1מוסכם כי סעיפים  2עד  10 ,7ו 11-הינם סעיפים יסודיים בהסכם אשר הפרתם תזכה את הצד השני בזכות לביטול
ההסכם לאלתר .כמו כן תחשב הפרה רגילה ליסודית אם זו לא תוקנה לאחר  14יום ממועד דרישת החברה לתיקון
ההפרה.
 .12.2מוסכם בזה בין הצדדים כי בשל הסתמכות החברה על התחייבות המוביל לביצוע השירותים ,כל אחד מהמקרים
המפורטים להלן אשר לא יתוקנו על ידי המוביל תוך  7ימים מיום שקיבל על כך הודעה בכתב מן החברה ,יהווה
הפרה יסודית מצד המוביל ,והחברה תהיה רשאית ,ללא צורך במתן הודעה נוספת בכתב על כך ומבלי לגרוע מכל
זכות אחרת שתעמוד לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין לאחר המועד האמור ,להפסיק את הזמנת השירותים:
 .12.2.1במקרה שהמוביל מאחר באופן עקבי במתן השירותים ו/או איננו מבצע את השירותים לשביעות רצונה
של החברה או מי מטעמה.
 .12.2.2במקרה בו (א) הוגשה נגד המוביל בקשה למתן צו פירוק או צו כינוס נכסים ,או שמונה כונס נכסים זמני
או קבוע לרכושו( ,ב) אם מונה מפרק או מפרק זמני למוביל או שהתקבלה החלטה על פירוקו ,או (ג) אם
המוביל הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו או אם ניתן לגביו צו להקפאת הליכים.
 .12.2.3במקרה שהוטל עיקול על רכוש המוביל או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל לגבי
רכוש המוביל ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך  30ימים.
 .12.2.4במקרה שהמוביל הפסיק את מתן השירותים או הסתלק מביצוע הסכם זה.
 .12.2.5במקרה שיתברר שהצהרה כלשהי של המוביל בקשר עם חתימת הסכם זה ו/או המכרז אינה נכונה או
שהמוביל לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת החברה להתקשר עמו מלכתחילה.
 .12.3בחרה החברה לבצע את השירותים בעצמה במהלך תקופת ההסכם לאור התרחשות אחד או יותר מהמקרים
המפורטים לעיל ,תערוך היא בין הצדדים התחשבנות ,במסגרתה יובאו בחשבון ,בין היתר ,ההוצאות והתשלומים
שהוציאה החברה לשם מתן השירותים על ידה ,וכן ההפסדים והנזקים שנגרמו לה בשל הצורך לבצע את השירותים
בעצמה .החברה תהיה רשאית לקזז סכומים אלה או חלקם ישירות מחשבון המוביל.
 .12.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי אין חובה על החברה לבצע את השירותים בעצמה ,או בכל דרך אחרת ,בכל
מקרה של פעולה לפי סעיף  12.3לעיל ,והיא תהיה זכאית לדרוש מהמוביל לקיים את החוזה ו/או לתקן את ההפרה.
 .12.5אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות החברה על פי דין ו/או הסכם זה במקרה
של הפרת התחייבות כלשהי של המוביל
 .12.6המוביל ישלם לחברה פיצויים מוסכמים מראש בשל איחור מעבר למועד הקבוע לביצוע שרותי ההסעה ועד להגעת
כלי רכב מתאים לשטח מטעם המוביל או מטעם מוביל אחר ,ללא הוכחת נזק ובשיעורים המפורטים להלן:
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 .12.6.1הגיעו עובדי החברה ליעדם או לעבודה לאחר המועד שנקבע להתייצבותם ו/או הגעתם ונציג החברה מצא
שהאיחור נגרם באשמת המוביל ,נהגיו או מי מטעמו ,ינוכה מהתמורה המגיעה למוביל הסכום המתקבל
ממכפלת מספר העובדים שאיחרו בסכומים המפורטים להלן ,וזאת ללא כל הוכחת נזק:
באיחור של  30 - 5דק׳  -סך של ( ₪ 50בגין כל עובד שאיחר).
באיחור של  60 - 31דק׳  -סך של ( ₪ 100בגין כל עובד שאיחר).
איחור של למעלה מ 60 -דק׳  -ייחשב כאי-הסעה של העובד ויחולו הוראות סעיף  12.7להלן.
 .12.7לא הוסע כלל עובד מעובדי החברה שהיה רשום בהזמנה שנמסרה למוביל ,ינוכה מהתמורה המגיעה למוביל פיצוי
מוסכם עד גובה מחיר הנסיעה במונית שהזמינה החברה או העובד על מנת להסיע את העובד ליעדו ,מוכפל בשלוש,
בתוספת  ₪ 100בגין פיצויי איחור.
מובהר כי קביעה כאמור בס"ק זה הינה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ,בכל שלב של איחור/אי התייצבות ,וזו
תהא רשאית לנכות את הסכום הנדרש מהתמורה למוביל ,ובלבד שהודיעה על כך למוביל בטלפון.
 .12.8בנוסף לסעיפים לעיל התייצבות הרכב לביצוע ההסעה לפי ההזמנה מחייבת את התנאים הבאים:
.12.8.1

הרכב יהיה נקי מלכלוך.

 .12.8.2הרכב יהיה ממוזג ופתחי מזגן ניתנים לוויסות.
 .12.8.3מושבי הרכב יהיו נקיים ויבשים.
 .12.8.4ברכב לא יהיו ריחות חריפים /לא נעימים ברמה בלתי סבירה.
 .12.8.5כלל חגורות בטיחות במושבי הרכב יהיו תקינות ,וכן תקינות אמצעי בטיחות נוספים לדוגמה :במקרה
שברכב ממוקם מאחז יד ו/או מדרגה ו/או כל אמצעי אחר הנועד לבטיחות הנוסע תתאפשר
סגירה/פתיחה של חלונות הרכב המיועדים לכך.
בכל מקרה של התייצבות הרכב שלא לפי האמור לעיל יהיה רשאי נציג החברה הממונה על ההסכם לפי שיקול
דעתו הבלעדית להתייחס אל הרכב כאילו לא התייצב ויופעל סעיף  12.6או לחלופין להטיל פיצוי מוסכם עד 200
.₪
 .12.9החברה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית או לנכותם מכל תשלום שיגיע לקבלן
או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .חילוט הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית
או ניכויים מהתשלומים המגיעים למוביל או גבייתם בדרך אחרת ,לא ישחררו את המוביל מהתחייבויותיו על פי
חוזה זה.
 .12.10החברה תשלם למוביל פיצוי בשל המתנת כלי רכב שלו מעבר לחצי שעה לעובדי החברה ,בשיעור של  79ש״ח
לכל שעה עגולה או חלק ממנה ,בתוספת מע״מ ובלבד שנציג מטעם החברה הורה לו על המתנה.
 .12.11בנוסף לפיצויים שיגיעו לחברה במידה ולא התייצב כלי רכב במקום ובמועד שהוזמנו על ידי החברה ,תהא החברה
רשאית במקרה זה להתקשר עם מוביל אחר והמוביל ישלם לחברה את ההפרש ,אם יהיה ,בין המחירים ששילמה
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החברה למוביל האחר לבין המחירים המפורטים בהסכם זה ,וזאת תוך  30יום מיום הגשת החשבון על ידי החברה.
הצדדים מסכימים בזאת כי צילומי החשבונית שתציג החברה למוביל יהיו נאמנים על המוביל.
 .12.12הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצוי הנקוב ים לעיל הינם סבירים בנסיבות הענין ומשקפים נכונה את הערכת הנזק
שייגרם לחברה עקב הפרת ההסכם ,כאמור לעיל.
 .12.13כל האמור לעיל בסעיף זה לא יפגע בזכותה של החברה לתבוע מהמוביל פיצויים בשל אי ביצוע משביע רצון של
שרותי ההסעה או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי הסכם זה בהתאם לאמור בו ,או על פי כל דין .למען הסר כל
ספק ,הטלת פיצויים מוסכמים כאמור לא יגרעו מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להן זכאית החברה.
 .12.14תשלום הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל ,או ניכויים או קיזוזים מסכומים המגיעים למוביל אינו פוטר את המוביל
מהתחייבותו להשלים את השירותים ומכל התחייבות אחרת לפי ההסכם ו/או לפי כל דין.

 .13יחסי הצדדים
 .13.1מעמדו של המוביל כלפי החברה הינו מעמד של מוביל עצמאי לכל דבר וענין ואין בהסכם זה או בהסכם אחר כדי
ליצור יחסי עובד-מעביד בין המוביל ו/או עובדי המוביל ו/או ספקים ו/או קבלני משנה כלשהם ועובדיהם לבין
החברה .המוביל מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא פועל כמוביל עצמאי וכי עליו בלבד
תחול האחריות המלאה  ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות מוות ,נזק או הפסד שיקרו או
יגרמו לעובדיו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה מתאונה שאירעה בעת מתן השירותים ובקשר אליה או בשעת
הליכה לעבודה וחזרה ממנה ומכל הנובע תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של המוביל על פי הסכם
זה.
 .13.2הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם המוביל את התחייבויותיו על פי הסכם זה הינם עובדיו
של המוביל בלבד או עובדיו של קבלני משנה ככל שיהיו ,וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים
של המוביל ,והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם על פי כל הסכם העסקה ,הסכם קיבוצי
רלבנטי ,צו הרחבה ,נוהג ,חוק וכל דין.
 .13.3המוביל מתחייב למלא כלפי כל עובדיו ובקשר לכל עובדיו ,שיועסקו על ידו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,את
כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם ,חוקי הבטיחות בעבודה והתקנות על פיהם ,לרבות הסכמים קיבוציים
ו/או כל הוראת חוק עתידית.
 .13.4מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  13.3לעיל ,מתחייב המוביל לשלם לכל עובדיו לפחות את שכר המינימום
כקבוע בחוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
 .13.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הרי שבמידה ויקבע בעתיד ,על ידי גורם מוסמך כלשהו ,כי בתקופת חלותו של הסכם
זה התקיימו בין המוביל ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עובד-מעביד וכי על החברה לשלם למוביל ו/או לעובדיו
ו/או למי מטעמו שכר ותנאים נוספים המתחייבים על פי כל דין ,מוסכם על הצדדים כי כל התשלומים שקיבל
המוביל על פי הסכם זה יחשבו כהלוואה צמודת ערך ונושאת ריבית וכי יערך חישוב מחדש של הסכומים שהיה
על החברה לשלם למוביל ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כעובד על פי שכר השווה לשכר המינימום כהגדרתו בחוק
שכר מינימום ,התשמ"ז  ,1987 -או כל חוק אחר שיבוא במקומו ,שחל בתקופת ההסכם ,כפי ששונה מעת לעת,
וכי כל סכום עודף שקיבל המוביל יוחזר על ידו מייד עם קבלת הדרישה הראשונה מהחברה כשהוא צמוד למדד
חתימה וחותמת._____________ :
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המחירים לצרכן ונושא ריבית שנתית לרבות פיגורים שתהיה נהוגה מעת לעת בבנק לאומי לישראל בע"מ לגבי
חשבונות דביטוריים העומדים ביתרת חובה חריגה שלא נפרעה לאחר דרישה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מכל
סעד העומד לחברה על פי ההסכם ו/או הדין ,החברה תהיה רשאית לקזז את הסכומים המגיעים לה כאמור בסעיף
זה מכל תביעה ו/או דרישה של המוביל ו/או לעכב כל תשלום המגיע למוביל עד לפרעון מלא ולסילוק סופי ומוחלט
של חובו לחברה כאמור בסעיף זה.
 .13.6החברה תהיה זכאית בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי המוביל
וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף הזה.
 .13.7הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף  13זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה.

 .14שונות
 .14.1המוביל מצהיר כי אין לו ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו כל זכות או רשות לייצג את החברה או להתחייב
בשמה לכל דבר וענין.
 .14.2שום ויתור ,הנחה או הימנעות מפעולה במועדה ,או מתן ארכת זמן לעשייה או הימנעות מעשיית פעולה כמתחייב
מהסכם זה ,לא ייחשבו כויתור של הצדדים על זכויותיהם לפי הסכם זה ולא יהוו מניעה לתביעה על ידם ,אלא אם
כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.
 .14.3שום פעולה ,הנחי ה או המנעות מפעולה או הנחיה על פי הוראות הסכם זה ,לא תפורש כמשנה את טיב היחסים
המשפטיים בין המוביל ו/או עובדי המוביל לבין החברה ו/או כמטילת אחריות או חבות של המוביל על פי הסכם
זה או על פי כל דין על החברה ,ו/או כמשחררת את המוביל מאחריותו ו/או משנה את אחריותו על פי הסכם זה או
על פי כל דין.
 .14.4כל שינוי וכל תיקון של הסכם זה יחייב את הצדדים רק אם נערך בכתב ,ייחתם על ידי שני הצדדים ויצוין בו כי
הוא מהווה שינוי או תיקון להסכם זה.
 .14.5הסכם זה מבטא את ההסכמה המלאה והממצה בין הצדדים בכל הקשור לנדון בו והוא מחליף ומבטל כל מצג,
התחייבות או הסכם קודם ששרר בין הצדדים בהקשר זה טרם חתימתו.
 .14.6החברה תהיה רשאית לעכב תחת ידה מתוך הכספים ו/או התשלומים שהמוביל יהיה זכאי לקבל על פי הסכם זה,
כל סכום ו/או חוב שהמוביל יהיה חייב לה מכל סיבה שהיא ו/או כל סכום ו/או תשלום הנתבע ו/או נדרש ו/או עלול
להיתבע או להידרש ממנה בקשר לקיום התחייבויותיו של המוביל על פי הסכם זה ,לרבות התנהגותו ומחדליו ,עד
שתסולק באופן סופי התביעה ו/או הדרישה ,לרבות סכום שינבע עקב הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד .המוביל
מסכים כי החברה תהא רשאית לקזז כל חוב ו/או תשלום ו/או שיפוי כאמור כנגד כל תשלום שהמוביל יהיה זכאי
לקבל מהחברה לרבות תשלומים המגיעים למוביל בגין עבודה במסגרת טופס הזמנת עבודה נפרד.
 .14.7המוביל מוותר על זכותו לעכבון על פי סעיף  5לחוק קבלנות תשל"ד 1974 -ו/או על פי כל דין וכן מוותר על זכות
הקיזוז.
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 .14.8המוביל לא יהא זכאי להמחות ו/או להעביר את חיוביו בהתאם להסכם זה לכל צד שלישי שהוא ,אלא בהסכמת
החברה מראש ובכתב .לצורך סעיף זה ,תחשב כהמחאה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר ,העברת השליטה בתאגיד
או כל גוף משפטי מאוגד ,או ביצוע השירותים על ידי תאגיד שאיננו המוביל.
 .14.9מעני הצדדים הם המענים המופיעים במכרז ,וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו על פי הסכם
זה או בקשר אליו למענים האמורים תחשב כאילו נמסרה לתעודתה בתום  72שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר
רשום בישראל .הודעה אשר נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני לפי הפרטים המופיעים
במסמכי המכרז תחשב כנמסרת במועד המסירה ובלבד שלגבי פקסימיליה התקבל אישור מסירה במועד המסירה,
ולגבי דואר אלקטרוני לא התקבלה הודעה אוטומטית על אי-מסירת ההודעה.
 .14.10הצדדים מסכימים כי לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם
זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה

המוביל

_______________

_________________

שם החותם ותפקידו ________________

שם החותם ותפקידו_________________

חתימה וחותמת._____________ :
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נספח א'
מסמכי הצעת הזוכה במכרז
טופס המחירים המחייב של המוביל

חתימה וחותמת._____________ :
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נספח ב'
טופס הזמנת נסיעה ותנאי תשלום
טופס הזמנת עבודה יכיל:
א.

ציר הנסיעה (לרבות נסיעה בדרך חזרה)

ב.

כיוון הנסיעה

ג.

זמן האיסוף ההתחלתי

ד.

רכב ההסעות הנדרש

ה.

התמורה הכוללת בגין הנסיעה

יוער כי תצורתו של טופס ההזמנות יכולה להשתנות מעת לעת בהתאם למערכות הממוחשבות בהן עובדת החברה.

תנאי תשלום
א.

התשלומים יתבצעו רק כנגד המצאת קבלה וחשבונית מס כחוק .מהחשבון ינוכה מס במקור בהתאם להוראות החוק
ולאישור שיומצא על ידי המוביל.

ב.

חשבונות יוגשו עבור כל חודש בגין היום הראשון בחודש עד ליום –האחרון באותו החודש.

ג.

חשבונות ישולמו שוטף  45 +מהמועד בו התקבלו בחברה.

ד.

בגין חשבון לא מאושר יעוכב תשלום התמורה ללא חבות שהיא עד לבירורו הסופי ואישורו על ידי החברה.

ה.

התשלומים יכול ויבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של המוביל או באמצעות המחאה שתימסר למוביל.
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נספח ג' – ביטוח
לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" -

_________________.

"מבקש האישור" -

החברה לשירותי איכות הסביבה ח.פ 520036450 .מרחוב יצחק שדה  ,40תל אביב ו/או חברת אם
ו/או חברות בנות ו/או קשורות ו/או בעלי המניות.
שירותי הסעות.

"השירותים" –
.1

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך ולקיים ,אצל חברת
ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים ,את הביטוחים המפורטים בסעיף  7להלן (להלן" :ביטוחי
המבוטח").

.2

ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד תחילת השירותים או
ממועד החתימה על הסכם ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים ,אישור קיום ביטוח ,חתום בידי מבטח
המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ( 2019-1-6להלן" :אישור ביטוחי
המבוטח").
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין
הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה,
על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי
לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה ,לא תגרע מהתחייבויות
המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוט ח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי
עמידתו בדרישות כמפורט לעיל .מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או
כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי
המבוטח כנדרש.

.3

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח
יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח .כן
מתחייב המבוטח להודיע ל מבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור
ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.

.4

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש
על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח,
בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר
התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור
ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה ,הינה בבחינת
דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין .למבוטח
לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות
האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח .ככל שלדעת המבוטח
קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח ,יערוך המבוטח
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידו ,ייכלל סעיף
מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ,למעט כלפי אדם
שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור,
בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
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.5

המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור ,מאחריות לאבדן או לנזק
אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים (ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות כלי רכב וכל
כלי עבודה אחר) ,וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים .אולם הפטור כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.6

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים ,על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם ביטוחים
הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים ,בין אם בוצעו באמצעותו
ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו .המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק
שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי
קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי .מובהר ,כי
המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית .כמו כן,
מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו
לרבות תשלום השתתפות עצמית ,בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך .במקרה של סתירה
יגברו הוראות הסכם זה .אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.

.7

ביטוחי המבוטח:
 .7.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף
כלשהו בקשר עם השירותים.
סייג אחריות מק צועית לא יחול בגין נזקי גוף .למען הסר ספק ,מבקש האישור ,עובדי מבקש האישור ורכוש
מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 2,000,000 :לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 .7.2ביטוח אחריות מעבידים
המבטח את חבות המבוטח על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם -
 ,1980בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה
כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.
גבול אחריות ₪ 20,000,000 :לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 .7.3ביטוח כלי רכב
.7.3.1

ביטוח חובה בגין כל כלי הרכב אשר משמשים את הספק לביצוע השירותים בגין חבות הטעונה
ביטוח על-פי דרישות פקודת רכב מנועי [נוסח חדש] ,התש"ל.1970 -

.7.3.2

ביטוח מקיף אשר יכלול את התנאים הבאים:
גבול האחריות בפרק אחריות כלפי צד שלישי
(רכוש) לא יפחת מסך  ₪ 750,000בגין נזק
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אחד.
מוסכם כ י למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח
חובה וצד שלישי (רכוש) ,ובלבד שיחול האמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא
נמצא .לעיל.
.8

ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 .8.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה
ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.
 .8.2שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה
של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 .8.3הפרת תנאי ביטוחי המב וטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או עובדיו
ומנהליו ,לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 .8.4היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה
אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי
שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו.
 .8.5היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  . 2013חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל ,אולם אין בביטול הסעיף
כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
 .8.6המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ,אולם הויתור על זכות
התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .8.7על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.

.9

הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה
וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי
באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

המבוטח
מבקש האישור*
שם :החברה לשירותי איכות הסביבה שם_________ :
ח.פ 520036450 .מרחוב יצחק שדה
 ,40תל אביב ו/או חברת אם ו/או
חברות בנות ו/או קשורות ו/או בעלי
המניות.
ת.ז/.ח.פ_________ :.

ת.ז/.ח.פ_________ :.

מען_________ :

מען_________ :

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח ומהדורת
הפוליסה

ת .תחילה

ת .סיום

חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

צד ג'

2,000,000

₪

אחריות מעבידים

20,000,00
0

₪

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
אחריות צולבת ()302
קבלנים וקבלני משנה ()307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
()309
כיסוי לתביעות המל"ל ()315
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש האישור ()321
מבקש האישור מוגדר כצד ג' ()322
ראשוניות ()328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
()329
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
()309
מבוטח נוסף  -היה וייחשב כמעבידם של
מי מעובדי המבוטח ()319
ראשוניות ()328

אחר
פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

 -072הסעות
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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נספח ד' – התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים
לכבוד
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים
והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן – "החברה") לביצוע השירותים כמפורט
הואיל:
במכרז מס' ( 02/2021להלן – "העבודה");
והוסבר לי כי במהלך מתן השירותים ,או בקשר אליה ,אקבל לחזקתי ,או יבוא לידיעתי ,מידע המתייחס לכל
והואיל:
ענין מקצועי ,עסקי או אחר ,מכל סוג שהוא ,של החברה ושל כל הקשורים עמה ,בעבר ,בהווה ,או בעתיד
וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי ,או הוגש לחברה בקשר עם ,פעולות החברה או עם העבודה (להלן
– "מידע סודי");
והוסבר לי ,כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא ,לכל אדם או גוף ,עלול לגרום נזקים כבדים לחברה ו/או
והואיל:
לצדדים שלישיים:
אי לכך ,אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:
 .1הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו ,לא לפרסמו ולא לגלותו
בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.
 .2הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ,לא לפרסם ,לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף כלשהם בדרך
כלשהי ,כל פרט הקשור לעבודה ,במישרין או בעקיפין (להלן – "פירוט העבודה") ,והכל לתקופה בלתי מוגבלת.
 .3האמור בסעיפים  1ו 2-לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור ,מידע שגילויו מחוייב על פי דין (במגבלות חיוב הגילוי
כאמור) או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו ,מראש ובכתב ,ובמידה שניתנה.
 .4כמו כן ,הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה ,אלא לטובת החברה ולצורך העבודה.
 .5הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל הדרוש מבחינה
בטיחותית ,נוהלית או אחרת ,כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה .כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות
והבטיחות הנדרשים ,על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור ,או הנוגע לעבודה.
 .6הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר ,וכל חפץ או דבר ,שקיבלתי מכם ,או השייך לכם ,ושהגיע
לחזקתי ,או לידי ,עקב ,בקשר עם ,או בזמן מתן השירותים ,בין מכם ובין מצדדים שלישיים ,וכל חומר שהכנתי עבורכם.
הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור ,או של מידע סודי .למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש
כבסיס לדו"חות שהכנתי עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם.
 .7ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים  118-119לחוק העונשין תשל"ז-
.1977
 .8הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי ,לאחר חקירה ובדיקה שערכתי ,אין מצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין
כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי ,ענין אישי בו.
 .9אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין ,לכל נזק ,הפסד או הוצאה ,מכל סוג ,אשר יגרמו לכם ,או לצד שלישי
כלשהו ,כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.
 .10הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר למתן השירותים ,על התחייבות כלפיכם הזהה
להתחייבותי זו ,להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.
 .11בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו ,לרבות
הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.
 .12אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות ,שמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי
על פי כל דין.
ולראיה באתי על החתום:
__________________
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נספח ה' – נספח חירום
בין:

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
ח.פ520036450 .
מרחוב יצחק שדה  ,40תל אביב
(להלן" :החברה" או "המזמינה")

לבין:

________________
מס' זיהוי _________
מרחוב ___________

מצד אחד;

(להלן" :המוביל")
מצד שני;
הואיל

והחברה הינה חברה ממשלתית אשר עוסקת ,בין היתר ,בטיפול בפסולות רעילות ומסוכנות המיוצרות
במדינת ישראל ,ופעילותה זו הינה פעילות חיונית למדינה בכל עת ולכן ,החברה הוגדרה כמפעל חיוני
(להלן" :הפעילות");

והואיל

והמוביל זכה במכרז  02/2021של החברה לשירותי איכות הסביבה לאספקת שירותי הסעות לעובדי
החברה;

והואיל

ורשות החברות הממשלתיות (להלן" :הרשות") פרסמה ביום  11.7.2012חוזר ניהול סיכונים בחברות
ממשלתיות מס' ( 2012-13-1להלן" :החוזר").

והואיל

ובהתאם לאמור בחוזר על החברה לפעול להפחתת הסיכונים הנובעים מתלות בספקיה השונים ובנותני
שירותים לתהליכיה החיוניים ולפעילות ולשם כך ביקשה היא מהמוביל לחתום על תוספת זו והמוביל הסכים
לכך.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 .1הגדרות ומושגים:
 .1.1למושגים המפורטים להלן תחול הפרשנות שבצידם:
"אירוע/מצב חירום
אזרחי"

אירוע הנגרם כתוצאה מפעילות אזרחית ,כגון רעידת אדמה ,ומגפה המונית ושיש
לו השפעה רבה על עבודת החברה;

"אירוע/מצב חירום
ביטחוני/חבלני"

אירוע הנגרם על ידי גורם עוין בכל דרך אפשרית :ירי טילים ,מטל"רים ,מטוסים,
אירוע חבלני ,פעולת טרור וכו' ושיש לו השפעה רבה על עבודת החברה;

"אירוע/מצב חירום"

אירוע חירום אזרחי ו/או אירוע חירום ביטחוני ו/או כל אירוע החורג משגרת
הפעילות הרגילה ,שיש לו משמעות רחבת היקף והכולל סיכון מיידי או ארוך טווח
על עבודת החברה ,ושהוגדר ככזה כמפורט בהסכם זה להלן;
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"מצב כוננות
מוכנות"

טווח זמן טרם הכרזה על אירוע חירום במסגרתו יחלו הצדדים להתכונן לקיום
התחייבויותיהם באירוע חירום ויהיו מוכנים לקראת קרות אירוע חירום;

"גורמים משיקים"

משרדי ממשלה עמיתים ,חברות ממשלתיות ,גורמי משק שונים ,הבאים במגע עם
החברה ,במצב חירום;

"מטה חירום"

צוות של בכירי החברה האחראי לפעילות הרשות בשעת חירום;

"נוהלי עבודה
בחירום"

צבר של הוראות עבודה במצבי חירום ,הנועדים לייעל את העבודה תוך כדי מתן
מענה מלא ליעדי השירות;

 .2החלטה על מצב חירום
 .2.1החלטה על מצב חירום או על מצב כוננות -מוכנות תתקבל על ידי אחד מאלה:
 .2.1.1מנהל רשות החברות הממשלתיות ,או מי שיוסמך על ידו;
 .2.1.2שר האוצר;
 .2.1.3הממשלה;
 .2.1.4מל"ח או פיקוד העורף;
 .2.1.5מנכ"ל החברה (או מי שהוסמך על ידו או מחליפו) באישור השר הממונה;
 .2.2הוכרז מצב/אירוע חירום או מצב של כוננות-מוכנות על ידי מי מהמפורטים לעיל ו/או מי שהוסמך
על ידם יחולו הוראות תוספת זו.
 .3קיום התחייבויות ההסכם בשעת חירום
.3.1

.3.2

.3.3
.3.4

הוכרז מצב כוננות -מוכנות יפעל המוביל ויערך לכל מצב של אירוע חירום והמשך ביצוע השירותים
בשעת חירום כפי שיוגדר לו על ידי החברה ,לרבות ולפי העניין ,תדרוך ואספקת כוח אדם מספיק
ומתאים ,שיריון כלים ,מכשירים וכל ציוד הדרוש לו לשם ביצוע השירותים בשעת חירום וכיו'.
בכל מקרה של מצב חירום יפעל המוביל בהתאם להוראות החברה ,מטה החירום וכן על פי נוהל
החירום בחברה כפי שיהיו מעת לעת .המוביל מתחייב להמשיך ולספק את השירותים לכל הפחות
בכמות ובאיכות המפורטת בהסכם העיקרי כאשר לחברה שמורה זכות הברירה לצמצם את
השירותים הניתנים על ידי המוביל כמפורט להלן.
המוביל ישתף פעולה עם החברה בשעת חירום ועם הגורמים המשיקים לפי הצורך והעניין.
בכל מקרה של מצב/אירוע חירום ו/או במצב של כוננות מוכנות ,תהא לחברה זכות הברירה לפעול
על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
 .3.4.1ביטול ההסכם עד להכרזה של סיום מצב/אירוע החירום או מצב של כוננות-
מוכנות .הוכרז על סיומו של מצב החירום ,תהא לחברה זכות הברירה לקבוע
כי ההסכם יחודש באותם תנאים בהם בוצע טרם ההכרזה על מצב החירום ו/או
לקבוע כי ההסכם יבוטל ללא חידושו.
 .3.4.2צמצום/שינוי היקף השירותים ו/או אספקת הטובין (לפי העניין) ,מעת לעת,
בהתאם לצרכי החברה ופעילותה וכן מתן הוראות ביחס למועדי ביצוע
השירותים ו/או אספקת הטובין ומשכם הכל לפי העניין והצורך.
 .3.4.3מתן הוראה על המשך קיומו של ההסכם ללא כל שינוי.

חתימה וחותמת._____________ :

60
 .3.4.4ביטול ההסכם כולו או חלקו וביצוע עצמי של השירותים כולם או חלקם לרבות
האפשרות להתקשר עם ספקים אחרים לביצוע התחייבות המוביל מכוח ההסכם
ובהתאם לצרכי החברה בשעת חירום.
 .4ויתור על טענות ותביעות
המוביל מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי ממנהליה ו/או כנגד הגורמים
המשיקים ,הנובעים ממעשה או מחדל של מי מאלה במצב חירום ו/או במצב של כוננות מוכנות.
ולראיה באו הצדדים על החתום
___________________
החברה

חתימה וחותמת._____________ :

___________________
המוביל

