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 מבוא .1

"( מבקשת לקבל  מהגופים הרלוונטיים העומדים המכלל)להלן: "ה המכללה האקדמית צפת   1.1

, בהתאם המכללה ואורחי , עובדיהסעה למרציםבתנאי מכרז זה, הצעות למתן שירותי 

ו/או "שירותי  )להלן: "השירותים" וובמסמכים המצורפים ל מכרז זהלתנאים המפורטים ב

 .הסעה"(

בלבד. אין  פי צרכיה-ועלחירת המכללה לביוזמנו בהתאם הסעה, המפורטים מטה, שירותי ה 1.2

 המכללה מתחייבת ליישם את כלל השירותים הרשומים מטה.

 המכללה. קודות שונות בארץ אל/מנסיעות במוניות מ/אל נ 1.2.1

 נסיעות במוניות מ/אל נקודות שונות בארץ אל/מ נקודות שונות ללא הגעה למכללה. 1.2.2

ם כרמיאל שאטלים מנקודות ייעודיות, לרבות תחנה מרכזית ותחנת הרכבת בערי 1.2.3

ועכו אל המכללה ובכיוון ההפוך, עם נקודות עצירה לאיסוף והורדה לאורך ציר 

 השאטל בלבד.

 איסוף חבילות ו/או מעטפות כחלק מציר הנסיעה או כנסיעה נפרדת.תי שרו 1.2.4

ע"י  , החל מיום חתימת החוזה( שנים3וש )שלנה ליתקופת ההתקשרות בהתאם למכרז זה ה 1.3

תקופות  (2)שתי עד לריך את תקופת ההתקשרות למכללה שמורה הזכות להא. המכללה

ל בהתאם והכ ,(כולה להתקשרות שנים 5סה"כ עד )וב אחתחודשים כל  12נוספות  בנות 

 .של המכללה ובכפוף להסכמת הספק להארכת ההתקשרות לשיקול דעתה הבלעדי

 .1/10/19 : התחלת פעילות עם הספק/ין הזוכה/ים 1.4

  , כמפורט להלן:ףהליך תחרותי נוסזכות המכללה לעם  יהמכרז הינו מכרז פומב 1.5

הליך תחרותי נוסף וזאת ל עריכת עלהחליט , אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית

בין ההצעה הנמוכה ביותר לבין ההצעה/ות  ,או פחות ,15%בהתקיים פער ממוצע של 

 הבאה/ות אחריה בדירוג.

ע הועדה תודי ל על עריכת הליך תחרותי נוסף,החליטה ועדת מכרזים, בהתקיים התנאי לעי

יעים כה ביותר וליתר המצומההצעה הנהגיש את אשר למציע  –קרי למציעים הרלוונטיים ]

ובתנאי  15%שבין הצעתם להצעה הנמוכה ביותר כאמור לעיל, קיים פער ממוצע של עד 

ה, הצעת מחיר כי הם רשאים להגיש במועד שתקבע הוועד שעמדו בתנאי הסף של מכרז זה[,

עם המכללה ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה. מציע כאמור  סופית משופרת המיטיבה

 צעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה. השלא יגיש 

 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים, כולם או חלקם, לצורך קבלת הבהרות 1.6

 להצעתם.

את הזכות לפסול  שומרת לעצמהתיפסל. המכללה  –י הסף הצעה שלא תעמוד בכל תנא 1.7

שהם ממולאים ככים הנלווים מאת כל המסמועמדותו של מציע אשר לא יצרף להצעתו 

 וחתומים כנדרש.
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בתוכם כל מס או היטל  םיהמחירים כוללירים בגין אספקת השירותים הינם סופיים. המח 1.8

 בשיעור המוצעים כוללים מע"מחירים מההשירותים. או /החלים, או שיחולו, על המוצרים ו

 תאם.ההמחירים ב , במידה ושיעור המע"מ יעודכן ע"י המדינה, יעודכנו%71

המציע יחתום על גבי ההצעה תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. במקרה  1.9

שהמציע הינו תאגיד, יצרף המציע להצעתו אישור עו"ד או רו"ח לגבי פרטי התאגיד ומורשי 

התאגדות של החברה ואישורי מס הכנסה על ניכויי  יצרף המציע תעודת. כמו כן תימה שבוהח

 .ם וכן תעודת מורשה של מע"מיניהול ספרבמקור ו

 נשוא ההצעה.  המוצרים/פי דין למתן השירותים-המציע יצרף להצעתו כל אישור הנדרש על 1.10

יום,  90. לאחר חלוף יום למן המועד האחרון להגשת ההצעה 90ההצעה תחשב תקפה למשך  1.11

ידי  רת עלה אחהודע מציע מהצעתו, תמשיך הצעתו לעמוד בתוקף עד למתןהו היה ולא חזר ב

 המציע.

המציע יחתום בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של מכרז זה, ויצרף חותמת וחתימה מלאה  1.12

 . ובמקומות הדורשים חתימה במסמכי המכרז ונספחיו להצעתו

₪  10,000ותנית בסכום של נומית בלתי מכתב ערבות בנקאית אוטועל המציע לצרף להצעתו  1.13

לא תתקבל  להלן. א' כן בהתאם לנוסח בנספחרמחירים לצכולל מע"מ, כשהוא צמוד למדד ה

  .ערבות של צד ג' כלשהו

מציע אשר ייבחר למתן השירותים עפ"י מכרז זה, ימיר את הערבות הנ"ל בערבות ביצוע 

תהא ערבות בנקאית  הערבות התקשרות. במהלך כל שנתמע"מ כולל ₪  80,000בסכום של 

דד המחירים לצרכן בהתאם לנוסח מוצמודה ל אוטונומית בלתי מותנית לטובת המכללה

יום  60 -הערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות ועד ל  להלן.א'  הקבוע בנספח

 ד ג' כלשהו.הערבות תהא של הזוכה עצמו. לא תתקבל ערבות צ ה.זלאחר מועד 

מציע  מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידה, על אי קבלת הצעתו וכל  תודיע בכתב לכלהמכללה  1.14

י ו/או  שיפוי ר יהיה זכאי לקבל את הערבות שהופקדה על ידו, ללא תוספת ו/או פיצווכאמ

 ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה כלשהם.

 לרבות, מסמך התכולהבנות את רשימת הדרישות המפורטות לש תהיה רשאיתהמכללה  1.15

ל כך עיא תודיע ת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והאו להפחית מדרישות אלה, בכל עו/להוסיף 

 למציעים על מנת לאפשר להם לעדכן ולהתאים את הצעתם. מראש

היא אינה מתחייבת   דיהבלע הזכות לדחות כל הצעה או את כולן על פי שיקול דעתהמכללה ל 1.16

 ותר. לקבל את ההצעה הזולה בי

 על פי שיקול, אחד או יותר ,תהיה רשאית למסור את ביצוע השירותים לכל מציעהמכללה  1.17

 אינה הנמוכה ביותר, ללא כל צורך בהנמקה.  במקרה והצעתו זאת גם תהדע

 עצם הגשת הצעה לבקשה, מהווה לכל דבר ועניין הסכמה מצד המציע לכל התנאים וההוראות 1.18

 המפורטים לעיל ולהלן.

 .המכללה הם רכושה הבלעדי והמלא של מכרזהכל מסמכי  1.19
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 תנאי סף  מוקדמים .2

 לן:המפורטות לבכל הדרישות המציע לעמוד העל 

 .1976 -מציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול 2.1

 הבאים:והמסמכים המציע הגיש את כלל האישורים  2.2

 אישור להפעלת תחנת מוניות מאושרת. 2.2.1

 רישוי עסקים עירוני.חוקי עזר לאישור לפי  2.2.2

ל שהאישיים  יות הנכללות בתחנה כולל פרטיהםזכויות הציבורה רשימת מספרי 2.2.3

ו/או הצהרה של קצין בטיחות מאושרת ע"י עו"ד לגבי הזכות הציבורית של  בעליהן

 .החברים בתחנה

ה שרותי ההסעחום בת, כל אחת לחוד, 8201ובשנת  7120המחזור הכספי של המציע בשנת  2.3

 לפחות. כולל מע"מ( לא )₪  2,000,000 מד עלע במוניות

 / מרצים. עובדיםים לפחות בהסעת נש 5תק של חברת הסעות/מוניות עם ווע הוא המצי 2.4

₪   10,000המציע צירף להצעתו כתב ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסכום של  2.5

 .המצורף למכרז זה המחירים לצרכן בהתאם לנוסח מ, כשהוא צמוד למדדכולל מע"

ילות מוניות המקבק"מ באמצעות  50התחייבות המציע לביצוע נסיעות אשר אורכם מעל  2.6

הכלולים דגמים  שנים )ממועד עלייתו לכביש(. 3רכב הינו עד מנהלים ובתנאי שגיל ה ילרכב

    ימת רכבים באמצעותם בלבד יבצע נסיעות אלו.. על המציע לצרף רש 7.4  ראה ס"ק בקבוצה 
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 תהליך הגשת ההצעה .3

 .מכרז זהעל המציע להגיש את הצעתו תוך מילוי כל הסעיפים המפורטים ב 3.1

מפורט להלן  וחתימה על יתר מסמכי המכרז וכל נספחיו, ה כשהוא חתום כעת ההצהגש טופס 3.2

המכרז  במסמכי מופיעיםיהוו הסכמה מצד המציע לכל התנאים, ההתניות וההוראות ה

כמפורט  המכללה על כל תנאיו יתר, את נוסח הסכם ההתקשרות עםונספחיו והכוללים, בין ה

 .בנספחים למכרז זה

שעות לפני  48בעניין המכרז עד  ,בכתב בלבד ,מין בשאלות הבהרהזנות אל המהמציע רשאי לפ 3.3

רבל, לכתובת המייל כאמור יש לשלוח לגב' צפי אפניות המועד האחרון להגשת הצעות. 

safia@zefat.ac.il . 

 רז. כמשתתפי המהמכללה תתייחס לשאלות המשתתפים ותעביר מענה בגינם לכל 

רכשה את ישות אשר אשר תגענה מ בקשות/לשאלות תקבל ותתייחסיודגש כי המכללה 

)במידה והורידה הישות את המכרז מאתר  ילמה דמי השתתפות במכרזהמכרז מהמכללה או ש

  .המכללה(

  תאריכים ריכוז טבלת 3.4

  במכרז: התאריכים את המרכזת טבלה להלן

 שעהעד ה תאריך פעילות

 13:00 12/8/19 הבהרה שאלות להגשת אחרון מועד

 13:00 14/8/19 מענה המכללה לשאלות הבהרה דעמו

 13:00 18/8/19  המכרזים לתיבת הצעות להגשת אחרון מועד

 

 במסמכי המוזכרים המועדים לבין שלעיל בטבלה המצוינים המועדים בין סתירה של במקרה

 בטבלה. המצוינים המועדים יגברו ,המכרז

כשהיא כוללת את כל מסמכי המכרז ונספחיהם, כשהיא שלמה,  המציע יגיש את הצעתו,

ימה בכל המקומות הדורשים חתימה. כל חומר המכרז ותמת וחתחחתומה בו ממולאת כראוי

 07TX/19 מס' מכרזעליה יירשם לרבות הצעת המציע יוגשו המעטפה אחת סגורה וחתומה 

 .בלבד

 –המכללה האקדמית צפת לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת את מעטפת המכרז יש להכניס 

הצעה שלא  .מועד האחרון שנקבע  להגשת ההצעותעד ל, 11לשכת המנכ"ל, ברחוב ירושלים 

לא תידון ע"י  -ההצעות  תימצא בתיבת המכרזים הנ"ל עד למועד האחרון שנקבע להגשת

 .הועדת המכרזים של המכלל

 .בראשי תיבות של שם החותםכל עמוד בהצעת המציע יהיה חתום  3.5

mailto:safia@zefat.ac.il
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 פתיחת נקבע להגשת ההצעות בכל עת לפניאת המועד האחרון ש תושאית לדחהמכללה ר 3.6

 ף הערבות כאמורההצעות. במקרה זה יאריך המציע, בהתאמה, את תוקף הצעתו ואת תוק

 מכרז זה. בסעיפי

 

 ת הזוכה המכרז ובחירפירוט שלבי  .4

 

 להלן פירוט שלבי  המכרז:

 הוגשו .שהמסמכים  פי  -בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז על 4.1

 & Best-היעלו לשלב  70%רק מציעים עם דירוג איכות ממוצע של  –מרכיב האיכות דירוג  4.2

Final .  

כמפורט  (,40%כות )( וציון האי60%הצעת המחיר ) :נןיההצעה הזוכה האמות המידה לבחירת  4.3

  :להלן

 קביעת ציון מרכיב המחיר: 4.3.1

 :באנקודות( באופן ה 100 )מתוך דותנקו 60 ינומידה זו הלעניין אמת  רביציון מ

השוואת ההצעות תעשה ברמת שורה )מסלול נסיעה(, כאשר ההצעה הנמוכה   4.3.1.1

צעה הבאה תקבל ציון באופן יחסי להצעה והה 100ביותר תקבל את הציון 

 יותר.הנמוכה ב

ע לשיעור הציון אותו קיבל לאחר בדיקת ההצעות, ברמת שורה, יבוצע ממוצ  4.3.1.2

  .("ממוצע וןציכל ספק )להלן: "

תקבל ההצעה עם הציון הממוצע הגבוה ביותר תוגדר כהצעה הזולה ביותר ו  4.3.1.3

 נקודות. 60בגין אמת מידה זו 

 אופןבניקודן תבחנה לעומת ההצעה הזולה, ויקבלו שאר הצעות המחיר   4.3.1.4

  נקודות. 60י להצעה אשר זכתה בניקוד של יחס

  : נק' 100מתוך  70ציון סף נדרש הינו  - קביעת ציון מרכיב האיכות 4.3.2

 :בא( באופן הנקודות 100)מתוך  נקודות 40ינו לעניין אמת מידה זו הרבי ציון מ

  .נק' 40נק' מתוך  40 –עובד/עבד הספק בשנתיים האחרונות המלצות לקוחות עמם 

–השנים האחרונות 5אשר עבדו עם המכללה במהלך הסעה ת ומובהר בזאת כי חבר

 ן "המלצת לקוחות".בע את ציוחוות דעתה של המכללה בלבד תק

משוקלל הגבוה ביותר ציון הבעלי ההמכללה תפנה למציעים  -כספיות משופרות  קבלת הצעות 4.4

הצעה  יידרשו להגיש ים בלבדהמציעים המוביל. לאו וותודיע להם על היותם  "מובילים" א

 . (1.4ס"ק )ראה פרוט ב פרתכספית משו

בין עה שוב פית משופרת תשוקלל ההצת הצעה כסכי לאחר קבל אתמובהר בז למען הסר ספק,

 . 4.3ס"ק בהתאם ליחס המופרט בהמרכיב הכספי לאיכותי 

, צעות הסופיות ועדת מכרזים תבנה מחירון זכייה בו יהיה זוכה מוביל לכל קוהלאחר קבלת ה

 "מובילות". המכללה תעביר מחירון זה לחברות הבמידה וההצעות שוותת מחברה אח ראו יות

קו למחיר הזוכה כך שהקווים יחולקו לתקן את מחיר הת מהן האפשרות ל אחתן לכותינ

הדבר אומר שלא ייתכן ספק זוכה אחד לכל  ם. איןיבין הספקים הזוכככל האפשר באופן שווה 

 המכרז.
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 תה שאופן עריכת ההצעה והג .5

 

ם ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז. המציע ימלא בדייקנות כל סעיף בהתא 5.1

 סעיף., לתנאים, למבנה ולפירוט שבכל להוראות

המסמכים  סתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוףכל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל ה 5.2

אילו לא נכתבו כ ן בהצעהוובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדי

 .ללהואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול דעת המכ

ם בהזמנה זו, לרבות השאלון, כשהוא ממולא לול את  כל המסמכים הנדרשיה תכההצע 5.3

החתימה תהיה על כל דף בראשי תיבות וחתימה  - , הסכם ההתקשרות כשהוא חתוםוחתום

 מלאה בעמוד האחרון של ההסכם. 

 בידי מי שהוסמך להתחייב -צעה תחתם בידי המציע בצרוף חותמתו, ואם הוא תאגיד הה 5.4

 צרוף חותמת התאגיד.התאגיד וב חתום בשםלו

 .הכתוב במסמכי מכרז זהופן ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לא תוגש בא 5.5

י אם כהצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך,  5.6

 זאת.ש רוייקבע כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל או מי מהמשתתפים במכרז שיד

יין הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או לסוד מקצועי, יצהמציע למנוע עיון בחלקים של ה רצ 5.7

מובהר בזאת, כי ההחלטה  ם לטענתו זו.בדף נפרד את החלקים כאמור, תוך מתן נימוקי

ד מקצועי, נתונה יון בחלקים מהצעת הזוכה בשל סוד מסחרי או סועהסופית בדבר מניעת ה

 י או מקצועי במכרז זה.מחיר אינו סוד מסחר –הבהרה  ם.דת המכרזילשיקול דעתה של וע

₪  150ע"ס הזוכה, יהיה כרוך בתשלום ת המכרזים, לרבות הצעת העיון בהחלטותיה של ועד 5.8

 אג'.  70צילום כל עמוד:  ההוצאות הכרוכות בכך.בגין 
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 מסמכים שיש לצרף להצעה .6

 

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

כולל ₪  10,000לטובת המכללה בסכום של ית ובלתי מותנית, קאית אוטונומבות בנער כתב 6.1

יום  60תוקף הערבות הבנקאית:  ה צמוד למדד המחירים לצרכן.ום הערבות יהימע"מ. סכ

הערבות תהא של  .לפי דרישת המכללהנת להארכה ת, ותהא נילאחר מועד ההגשה הסופי

 ג' כלשהו.המציע עצמו. לא תתקבל ערבות של צד 

 מס ערך מוסף, בהתאם לחוק ל פי פקודת מס הכנסה וחוקחשבונות ע ניהול ספריי אישור 6.2

 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 .2018 -ו 2017, בשנת ותיהסעות במונאישור רו"ח בדבר המחזור הכספי של המציע, בתחום ה 6.3

 רשימת האישורים הבאים: 6.4

אישיים של ה תחנה כולל פרטיהםהנכללות בזכויות הציבוריות ה רשימת מספרי 6.4.1

ו/או הצהרה של קצין בטיחות מאושרת ע"י עו"ד לגבי הזכות הציבורית של  בעליהן

 .החברים בתחנה

 אישור להפעלת תחנת מוניות מאושרת. 6.4.2

 עסקים עירוני. יאישור לפי חוקי עזר לרישו 6.4.3

"ד, המעידה רת ע"י עובידי המציע ומאוש חתומה  ,(1א') כמופיע בנספח, הצהרה והתחייבות 6.5

  עומד בתנאי הסף. עכי המצי

 

 הספקוהתחייבויות הצהרות  .7

שירותים וכי בידו כל האישורים, ההיתרים המצהיר כי הוא עוסק כדין באספקת  מציעה 7.1

 מנת לעסוק בכל האמור. הדרושים עפ"י כל דין על  תוהרישיונו

שירותים או  במתןי ניסיון דיו ומי מטעמו, הינם מומחים ובעלמצהיר כי הוא, עוב מציעה 7.2

לרשותו כל האמצעים  במידה וייבחר עומדים , וכיבקשה להצעת מחיר זאתעבודות כמפורט ב

ל כועפ"י  בקשה להצעת מחיר זאתהדרושים על מנת לאפשר לו לקיים את התחייבויותיו עפ"י 

 דין.

 קי העבודהין ומשלם את זכויותיהם בהתאם לחומצהיר כי הוא מעסיק את עובדיו כד מציעה 7.3

וההסכמים הקיבוציים החלים וככל שהמכללה תדרוש לעיין בתלושי השכר או  ניםהמג

ימים  7בתשלומי החובה בגינם )ביטוח לאומי, מס הכנסה וכו'( יוצגו המסמכים לעיונה תוך 

 הבקשה.מועד מ

ק"מ יעשה שימוש במוניות  50יב כי לצורך ביצוע נסיעות אשר אורכם מעל מתחי עהמצי 7.4

שנים )ממועד עלייתו לכביש(. על  3שגיל הרכב הינו עד  לים ובתנאימנה לרכבי לותהמקבי

 המציע לצרף רשימת רכבים באמצעותם בלבד יבצע נסיעות אלו. 
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פולקסווגן  ,סקודה אוקטביה, סקודה סופרבבקבוצה זו: נכללים דגמים הרשימת להלן 

פורד  טויוטה קאמרי,, ה אוונסיסופל אינסיגניה, טויוט, קיה אופטימה, אi40פאסאט, יונדאי 

באישור  –רכבים אחרים ומעלה, ניסן מקסימה,  S60וולבו  ומעלה, Cמונדאו, מרצדס סדרה 

 המכללה בכתב בלבד.

עים ובתנאי סתאימים להסעת נוהמנוסעים  7לכמות של מעל רכבים  -בלבד עבור שאטלים 

  שנים ממועד עלייתו על הכביש. 3הרכב עד שגיל 

 

 רבותשחרור הע ילוט  /ח .8

 אם הודיעה למציע כי הצעתו נקבעה כזוכהההצעה, ב מכללה תהא רשאית לחלט את ערבותה 8.1

 במכרז, והמציע:

 .השלים את כל החתימות הנדרשות בהסכם ובמכרזלא  (1

 ערבות –כים שנקבעו בו מחתם על הסכם ההתקשרות אך לא המציא לחברה מס (2

 בנקאית, פוליסת ביטוח וכו'.

 חזר בו מהצעתו. (3

 יו.תחייבויותלא עמד בה (4

 הבלעדי של המכללה.הכל על פי שיקול דעתה  

תחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למכללה, זאת מבלי לפגוע בזכותה של ההצעה ערבות  8.2

 המכללה לפיצוי נוסף על פי כל דין.

 ה את הערבות:רמציע יהיה רשאי לקבל חז 8.3

ה של המכלל תן הודעתהאם לא נבחר כזוכה במכרז או אם נדחו כל ההצעות, לאחר מ (1

 בעניין.

                                         האמורה הומרה, כנדרש, בערבות ביצוע ה במכרז, והערבותאם הוא נבחר כזוכ (2

 כנדרש במכרז זה.

 

 חתימת חוזה התקשרות .9

(, ישלימו המכללה ו/או "הספק" הזוכה"ל קבלת הצעתו )להלן: "עהודיעה המכללה למציע 

י המכרז, תוך השלמת הסכם ההתקשרות המצורף למסמכחתימה על ת תהליך הוהזוכה א

ל המסמכים והנספחים הנדרשים מן הזוכה במסגרת הפרטים החסרים, לרבות על כ

 הצעתו. תימים מעת שתימסר לזוכה הודעה בכתב על קבל 15ההתקשרות וזאת תוך 

מור לעיל נספחים כאבמקרה בו הזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות ויתר המסמכים וה

ל מציע ללה רשאית לבטל לאלתר את קבלת הצעתו ולפנות לכובמועד הקבוע לעיל, תהא המכ

ין והוא מוותר בזאת על יאחר וזאת מבלי שתהא לו זכות כלשהי לערעור ו/או להתנגדות בענ

 לעיל. 8פרק כללה כמפורט בו התנגדות כאמור, זאת בנוסף לזכותה של המאכל זכות ערעור ו/

לדין ולכל האישורים אשר נדרשים ו/או תקשרות יהיו כפופים לחוק , בהסכם הה כל התנאים

 פיהם במועד חתימת ההסכם. יידרשו על
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 התקשרות .10

ש ייג זכתה, כי הצעתו המכללה האקדמית צפתלאחר שתימסר למי מהמציעים הודעה מ 10.1

 .והנספחים הנדרשים לפי תנאי מכרז זהאישורים זוכה את כלל הה

סכם זה יו של הספק כאמור בהוקיום כל התחייבויות למכללההשירותים ה לאספקת ורבתמ 10.2

במחירון הזכייה  ראמוכהתמורה  תא פקסעל נספחיו, במלואן ובמועדן, תשלם המכללה ל

מוגדר במחירון אסור  ל אשר אינווביצוע מסלובהתאם למסלולים אותם רשאי הספק לבצע. 

ביצע הספק מסלול אשר  ללה בלבד.הרכש במכ למעט אם קיבל הספק אישור על כך ממח'

היה לפי דעת מח' הרכש בלבד התשלום בגינו י -מוגדר כמסלול מורשה ע"י הספק אינו 

 ולספק לא תהא כל טענה על כך.

המכללה השירותים על ידי  תלבעל ק ונית בגין התמורה עם קבלת אישורבשחא יצופק יסה 10.3

 .ף לאמור בהזמנת הרכשפוכב

 

 השירות מפרט /תכולת  .11

 לי: לכ 11.1

השנתית של  וניות כמפורט מטה. היקף ההוצאהכללה משתמשת בשרותי הסעות בממה

מובהר כולל מע"מ. ₪  2,500,000עמד על כ בגין הסעות במוניות  טתשע"המכללה בשנה"ל 

ועדו לתת מידע כללי בלבד, נ (3ים המפורטים בנספח ד')ננתון כספי זה ושאר הנתובזאת כי 

שתבוצענה בפועל על ידי  בכל דרך או אופן. היקף ההזמנות כללהמחייב את הואין בכך כדי ל

בעניין זה כפי שתהיה כללה כפי שיהיו בפועל ולמדיניות המהמכללה  כפוף לצרכי כללההמ

ן שירותי מוניות בכלל ולא תהיה ישומרת לעצמה את הזכות שלא להזממכללה באותה עת. ה

 .לספק כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך

( נתוני 3ראה נספח ד') – מכללהל נקודות שונות בארץ אל/מ הוניות מ/אנסיעות במ 11.1.1

שבועות  52שבועות מתוך  28קפים יחדיו כ שהמ טב' תשע" א' וסמסטר סמסטר

 בשנה. 

ך שהנסיעות ת של המכללה, כופעילויות נוספולאורך השנה מתקיים גם סמסטר קיץ 

י נתונים אלו הינם בזאת כ . מובהר(3פח ד')בפועל רבות יותר מכמות הנסיעות בנס

 ילות.ך המחשה בלבד ואינם משקפים את כלל הפעלצור

נסיעות במוניות מ/אל נקודות שונות בארץ אל/מ נקודות שונות ללא הגעה למכללה,  11.1.2

 לרבות נתב"ג.

רכזית ותחנת הרכבת בערים כרמיאל רבות תחנה מלייעודיות, שאטלים מנקודות  11.1.3

לאורך ציר לאיסוף והורדה ם נקודות עצירה , עההפוך בכיווןועכו אל המכללה ו

 השאטל בלבד.
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 שרותי איסוף חבילות ו/או מעטפות כחלק מציר הנסיעה או כנסיעה נפרדת. 11.1.4

 דגשים: 11.1.5

 דייאינה מתחייבת על מספר קבוע כלשהו של הסעות או נוסעים מהמכללה  (1)

 . שבוע/חודש/יום

 ב.ים ברכלמכללה שמורה הזכות להגביל את כמות הנוסע (2)

ט נאסר לאסוף נוסעים נוספים למע על החברה הזוכה )להלן "הספק"( –ככלל  (3)

 מיקרים בהם תדרוש המכללה לשלב נוסע נוסף לאותה נסיעה. הספק יחויב

ה נתהי תים כדי שרמת השרות והעלוילבחור מסלולים ושילובים אופטימל

 .תאופטימליו

בות לר פעילותשעות היממה/ה הספק מחויב להפעיל מוקד שרות בכול שעות (4)

 חגים.סופי שבוע ו

 

 שירותה מתןימי  11.2

 ועדי אספקת השירותים תהיה כדלקמן:מ 11.2.1

 .לכלל המרצים במכללה ימים בשבוע (6ישה )ש (1)

, וסופ"שכולל חגים  –עובדי המשמרות כלל האורחים וימים בשבוע ל (7שבעה ) (2)

 ך.ת הצורדבמי

פי זאת ל פיזור ף /ל איסועשויים להשתנות, יתכן ביטול או הוספה שמועדי ההסעה  11.2.2

. הודעה תימסר מראש לספק על מנת מעלת לעת להכלהמהצרכים המשתנים של 

 להתארגן בהתאם לשינויים המתבקשים.

 אופן הפעלת המערך 11.3

זה יהיה קשר  אישאשר יהווה איש קשר בין המכללה לספק.  ומנה נציג מטעמהספק י 11.3.1

 .ולארגונן הלוגיסטיהנדרשות הסעות ההאחראי לרישום 

 הצורך. בעת להסלמהגורם יה ההיפקח על הנהגים ושר יל מטעמו אימנה מנה הספק 11.3.2

יפעל במשך כל שעות אשר הספק יעמיד לרשות המכללה מוקד קריאות טלפוני  11.3.3

ה שתתעורר יהעבודה. מוקד הקריאות יתעד את הקריאה וייתן מענה ופתרון לכל בע

 בנוגע להסעות. 

 ים:תיעוד הקריאה יכלול  את הפרטים הבא 11.3.4

 הקריאהך ושעת ריתא •
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 .טלפון של פותח הקריאהפר ומס כתובת האתר, שם מלא •

 .פרטי מקבל הקריאה אצל הספק •

 כולל תיעוד מלא של פתרון הבעיה.שפתר את הבעיה,  שם האחראי •

  .אות על פי המפורט מעלהיוככל שיידרש יציג הספק דוח של כל הקר חודשאחת ל •

ול שר יכלול את מסלי אדה יומון עבולספק תכנ המכללה תעביראיסוף מרצים:  11.3.5

נון שעת האיסוף ש לכל רכב ושעת הגעה למכללה. הספק אחראי על תכהאיסוף הנדר

 תוך הקפדה על הגעה בשעה הנדרשת למכללה. 

נוסעים בכל רכב הפיזור מרצים: המכללה תעביר לספק תכנון מסלול פיזור, שמות  11.3.6

 ושעת יציאה מתוכננת מהמכללה.  

התאם לחוק ול ב, הכמצב כבישיםי מזג אוויר או תנאו בכל יתבצע שירותי ההסעות 11.3.7

 .ולהנחית הרשויות

 ח אדםוכ 11.4

נהגים, קצין בטיחות בתעבורה,  –ח האדם הנדרש, לרבות והספק  יעסיק  את כל כ 11.4.1

השירותים למכללה מתן לצורך  יידרשאשר סדרן תחבורה וכד' ו/או כל עובד אחר 

 ה. לפי הוראות ההסכם ומפרט שירותים ז

 רצוי ידע בסיסי באנגלית.דיעת השפה העברית וק חייבים ביהגי הספנ כל 11.4.2

כל ההדרכות לעובדי הספק או מי מטעמו הינם באחריותו המלאה של הספק והספק  11.4.3

 .יבצע אותם על חשבונו

היגת מונית והסעת נוסעים. כמו כן נהספק מתחייב להעסיק עובדים אשר מוסמכים ל 11.4.4

יעה י מעברות של נסעברות תעבורה נקת בהרשעו גיליוןלכל עובדיו ספק כי מתחייב ה

מכללה רשאית לפי הנ"ל שלא ה. בגילופין/שיכרות, תאונות ונסיעה לא זהירה

 להסכים להעסקתו של מי מעובדיו של הספק במסגרת הסכם זה.

י הספק יצייתו לם ובהופעה מסודרת ונקייה. עובדוכל עובדי הספק יופיעו בביגוד ה 11.4.5

גה זמן הנהית בלתי הולמת בל ימנעו מהתנהגוככלבורה וה והתעלכל חוקי הנהיג

 (. ד'וכ)עישון, דיבור מופרז בטלפון / קשר 

הספק מצהיר כי הוא מעסיק את עובדיו כדין ומשלם את זכויותיהם בהתאם לחוקי  11.4.6

החלים וככל שהמכללה תדרוש לעיין בתלושי  םהעבודה המגנים וההסכמים הקיבוציי

המסמכים ה וכו'( יוצגו לאומי, מס הכנס טוחנם )ביבה בגיהשכר או בתשלומי החו

 הבקשה.מועד ימים מ 7לעיונה תוך 



 
 

 52מתוך  13עמוד 

 דרישות התאמת הנהגים 11.5

שנים בנהיגת  5של  ילנהיגה במונית, בעלי ותק מינימל יהיו בעלי רישיון הספק נהגי  11.5.1

 .וללא עברות בטיחות בנהיגהפלילי  ללא רישום מונית, 

  לנסיעה.מתו התאהרכב וקינות הנהג יהיה אחראי לוודא את ת 11.5.2

חוקי התנועה ולהימנע מדיבור במכשיר חייב להישמע לכל בעת הנהיגה הנהג  11.5.3

וכדומה. בשום אופן לא ישוחח הנהג עם מכשיר סלולארי כולל מירס  קשרסלולארי/

 ללא דיבורית. 

 הל מעקב וביקורות לגבי התנהגות הנהגים בעבודה.ני המתאם מטעם המכללה 11.5.4

, תופסק עבודתו לא יראה שיפור יחות אחד, כלומרבט מאירוער מעל נהג אשר יצבו 11.5.5

 .לאלתר מכללהמול ה

 

 בטיחות 11.6

יהיו בעלי אישור בדיקה כמתחייב בחוק, כולל בדיקת צמיגים ובלמים הרכבים  11.6.1

 .רבעונית

וק לרבות ביטוח חובה בתוקף ותעודת חברכב יהיו כל המסמכים הנדרשים על פי  11.6.2

 וי שנתית בתוקף.ריש

, מרציםהבזמן הסעת במכשירים סלולאריים/מירסים  שימושכל  לחלוטין אסרי 11.6.3

 .בהסעת מרצה/אורח המכללה ם ו/או מקרה הקשורלמעט מקרה חירו

ולחץ  מערכת מיזוג תקינה, רדיו וודא תקינות חגורות בטיחות בכל המושבים,ק יהספ 11.6.4

 .קן בצמיגיםיאוויר ת

 וית ויועברטופלו מידליקויים אשר יועלו הקשורים לרכבים/נהגים/נהיגה וכו', י 11.6.5

 ייה.שעות מרגע הפנ 72הספק עד ח פעולות מתקנות מטעם "דוב

ל מקרה תשמר לנציג המכללה הזכות שנים. בכ 3לא ישתמש הספק ברכב שגילו מעל  11.6.6

 ב לשימוש.לפסול רכ

מכשיר נייד או אמצעי תקשורת בטיחותי אחר ) רכל רכבי הספק יצוידו במכשיר קש 11.6.7

 עם הסדרנים. ורת ישירה+ דיבורית( המאפשרים תקש

לא יאוחר מחודש אוקטובר  הספק יעביר הדרכת נהיגת חורף אחת לשנה על חשבונו, 11.6.8

 בכל שנה.
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 המכללה.ר לכך ובהתאם לדרישות היה במקום שהוגדהנוסע ידת והור איסוףמיקום  11.6.9

 

 חות נסיעהוניקיון, אסתטיקה ונ 11.7

 פעה הולמת .והבלהופיע על הנהגים מוטלת האחריות לדאוג לניקיון הרכב ואביזריו, ו 11.7.1

 על כל הרכבים להיות ממוזגים. 11.7.2

היה ותוגש תלונה  ריח סיגריות/עישון.יכר בו נלא תאושר הסעת מרצה/אורח ברכב  11.7.3

 ת.יויאסר השימשו ברכב זה בשנהנסיעה כל תמורה בגין כזו ע"י המרצה, לא תשולם 

 העסקת ספקי משנה 11.8

לכל  תבלעדיאה והת המלויחרתחול על הספק האהעסקת קבלני משנה מקרים של ב  11.8.1

 דבר ועניין גם בנושאים הקשורים לקבלני משנה.

באחריותו הבלעדית של הספק לדאוג שכל דרישות המכללה בהסכם ובמסמך זה   11.8.2

 .יועברו לקבלני המשנה וכי קבלני המשנה יעמדו בכל התנאים שבהם

ע רשימת כל קבלני המשנה בהם הוא מבקש להסתיי מכללהעל הספק להמציא ל  11.8.3

 .מכללהה  בטרם תחילת אספקת השירותים לויותיו לפי הסכם זהתחייבמסגרת ב

זכות לאשר או לסרב  עבודתו של ספק משנה של הספק במסגרת הסכם הלמכללה   11.8.4

 בות לכך.יזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה עליה חובה לנמק הס

ללה, תנאי ת המכדרישוביחס ל 11.8.2על הספק לדאוג ואך לוודא כי האמור בסעיף  11.8.5

 הרכבים והשירות יבוצעו בהתאם.

 לחשבונית דוחות שיצורפו 11.9

לפי נסיעות ה פירוטדו"ח מכללה ל יש הספקסכם, יגההיחד עם הגשת החשבונית לפי הוראות 

זכייה אשר פורסם ע"י המכללה, ודו"ח נפרד לנסיעות חריגות )כל נסיעה שלא תחת מחירון 

 ם ללא צירוף הדוחות הנ"ל.תשול ולא כובדתחשבונית לא  .המחירון הנ"ל(

 מעת ודיוקשמ 11.10

 .בלבדהמכללה  פעלו בהתאם להנחיות נציגי נהגי הספק 11.10.1
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י הגעה בזמן שדרשה המכללה למכללה או ליעד אותו הכתיבה יחשב כאי איחור 11.10.2

המכללה. במקרה של איחור אשר אינו נובע מכוח עליון יחול קנס איחורים כמפורט 

 מטה:

 מערך הנסיעה 15%הפחתה של  –דק'  15איחור  עד  11.10.2.1

 ערך הנסיעהמ 50%הפחתה של  –דק'  25איחור עד  11.10.2.2

 יעה  ערך הנסמ 85%הפחתה של  –דק'  26איחור מעל  11.10.2.3

עובדי הספק יצייתו לכל חוקי הנהיגה והתעבורה וככלל ימנעו מהתנהגות בלתי  11.10.3

 הולמת בזמן הנהיגה )עישון, דיבור מופרז עם הנוסעים וכו'(. 

 ן.וית בה קיים ריח עישהסיע נוסעים במונחל איסור מוחלט ל 11.10.4

אות יית לחוקי הנהיגה והתעבורה ו/או לא יציית להורלא יצנהג אשר  11.10.5

 לה.לא יהיה רשאי לתת שרות למכל ,מעתות/משבטיח

 נסיעת סרקביטול נסיעה ו 11.11

אשר בוצעה מנקודת היציאה ליעד תיחשב כל נסיעה  - נסיעת סרק / ביטול נסיעה 11.11.1

ר נסיעת סרק, בוע ., לא הושלמה המשימהתלויות בספק נןמסיבות שאיהסופי אך 

 ישולם לספק מחיר הנסיעה המלא. 

היה והגיע הספק עם הנוסע ליעד ומכל סיבה  – חזורהלוך סלול ביטול נסיעה במ 11.11.2

 .בלבד כיוון אחדלשהיא, בוטלה הנסיעה חזור, ישולם לספק התעריף 

הספק מתחייב ציג המכללה ותיעשה ע"י נ ,אם נסיעה הייתה נסיעת סרקב ,הקביעה 11.11.3

 ג המכללה.ת קביעתו של נציאמראש לקבל 

 תקלה ברכב 11.12

ע לרכב, הספק יספק באופן את הנוסטרם העל, הרכב במקרה של תקלה טכנית בכלי 11.12.1

 דקות. 15מידי כלי רכב חלופי כך שמועד ההגעה של הנוסע ליעדו לא יעוכב יותר מ 

נוסע/ים כלי רכב ד לרשות ההספק יעמיברכב תוך כדי נסיעה, במקרה של תקלה  11.12.2

לא במקרה כזה . למקום בו נמצא כלי הרכב המקולקל תדקו 20תוך  יגיע אשרחלופי 

 .עבור הנסיעה עד למקום בו נמצא כלי הרכב המקולקללום ל תשגבה כיי

תחייב  -דקות ו/או לא הציב הספק רכב חלופי כאמור לעיל  20לא הגיעה המונית תוך   11.12.3

על ידי ספק  לדרש, כפי שבוצעה בפועהנסיעה ליעד הנאת הספק בעלות מכללה ה

 לה.מע 11.10מהקנס המפורט בס"ק , וזאת מבלי לגרוע אחר
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 תמורהה 11.13

הספק,   תת ביצוע הנסיעות ושינוע החבילות/משלוחים ותמורת כל יתר  התחייבויוורתמ

המחירון הסופי אשר אושר ע"י המכללה תשלם המכללה את המחירים לפי היעדים עפ"י  

תעריפי יעדים נוספים אשר לא "( ובהתאם לןירוחהמ)להלן: " 07TX/19במסגרת מכרז מס' 

 להלן דגשים:ד. קניין המכללה בלבן הספק הזוכה לם ביהוסכ מחירםמופיעים במחירון ו

, במידה ויחול  %71כל הסכומים המוצעים בהצעת הספק כוללים מע"מ בשיעור  11.13.1

 .התאםשינוי בגובה המע"מ יעודכנו התעריפים ב

 . מעבר לתעריפים במחירון כלשהו מהמכללה ףהספק לא יהיה זכאי לתשלום נוס 11.13.2

 מהירים. הם נתיביהרה וגאהכבישי  כלה בהתעריפים כוללים נסיע 11.13.3

 לא תחול תוספת בגין נסיעה מנתב"ג או כל שדה תעופה אחר בארץ. 11.13.4

 לא תחול תוספת בגין מטען/מזוודות. 11.13.5

 .ע נוסף בצומת הממוקמת על ציר הנסיעהלא תחול תוספת בגין הורדה/איסוף נוס 11.13.6

גרת סבמ דק' מעלות שעת המתנה עליה הוסכם 15וב לפי בסיס החי –זמן המתנה  11.13.7

 דקות ההמתנה הראשונות. 15. לא יחול חיוב בגין זה מכרז

שע' יינתן  2.5של עד שהייה חזור עם זמן ה + לנסיעה המוגדרת מראש כנסיעת הלוך 11.13.8

סוקיו הנהג יהיה חופשי לעי שהייהשעות ה במהלךת כי . מובהר בזאתעריף מיוחד

יקבע לאיסוף ובלבד שיעמוד במועד שויהיה רשאי לבצע כל פעילות הסעה אחרת 

  חזור.

 הכללה בלבד יהימל - דותו היעאאל /עה הלוך חזור מיסנה של במקרמובהר בזאת כי 

עם  העיסינו: נסיעה רגילה או ניעה, הסיצורת הנתלבחירת  עדישיקול הדעת הבל

  .המתנה

 :בציר הנסיעהיעדים תוספת   11.13.9

ו נסיעות רשיד. במידה וובים השוניםמהיש עלויות נסיעהככלל במחירון מתוארים 

 :קמןכדלאזי התמורה תהיה , יותר מיעד אחרל

מחיר הנסיעה ליעד הרחוק  על נסיעה לכתובת נוספת בציר הנסיעה ישולם (1)

 ד הנוסף. מהמחיר הנקוב של היע 15% +עה ביותר באותה נסי

 לדוגמא: 

o ד ב', מכללה.המסלול: יעד א', יע 
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o  '250תעריך יעד ב' ₪,  400תעריפים: יעד א ₪ 

o :437.50=15%*400+250 התמורה . 

התמורה תהיה: מחיר היעד המרוחק  –ת ספנו אחת היותר מנקודקרה של במ (2)

 .הבא אחרי היעד המרוחק ביותרממחיר הנסיעה ליעד  25%+  ביותר

  לדוגמא:

o ד א', יעד ב', יעד ג', מכללה.ל: יעהמסלו 

o 100ג'  תעריף יעד₪,  300 ב' תעריך יעד₪,  400 א' יעדם: יפיתער ₪ 

o 475.00=25%*400+300: ורההתמ . 

תחול תוספת  , למעט העיר צפת,ה העיראותבף נוסע נוס הורדת/בגין איסוף  (3)

  ( מעלה.2)-( ו1במקום ס"ק )את , זכולל מע"מ₪  40של 

תשולם תוספת בציר הנסיעה של המונית מאתר אשר נמצא  בגין איסוף דואר (4)

 אל היעדמ/עה למען הסר ספק לא תשולם עלות הנסי. כולל מע"מ₪  50של 

 דבר הדואר. נמסר/לקחממנו נ

או אחרי הורדת הנוסע. תוספת ע וסאת הדואר יש לאסוף טרם איסוף הנ

תר מחצי תנה תשולם רק במידה והנהג ממתין לדבר הדואר יונוספת בגין המ

 שעה.

 הצמדה 11.14

של שנה מיום חתימת הסכם זה ע"י המכללה.  קבועים למשך תקופה תעריפי הנסיעה הינם

יפורסם אשר , תסופת או הפחתה, הצמדהשיעור ההתעריפים בהתאם ליעודכנו שנה לאחר 

מובהר כי  .סום"(: "הפר)להלן ספיישל"/נסיעות במוניות מיוחדות" עבורה התחבור שרדע"י מ

א לאחר סיום תוקף ההסכם. לדוגמא: אשר יפורסם מהמועד הביבוצע רק מהפרסום העדכון 

כנו אך ורק בהתאם לפרסומים ים יעוד. המחיר1/10/2020ריך תוקף ההסכם הינו עד לתא

ם אשר פורסמו במהלך תוקף ההסכם כוניו עד. לא יחול20/10/2מתאריך  החלאשר יפורסמו 

 . הנוכחי
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 07TX/19מכרז מס' 
 הכתאות לכל סעיפי תצהיר זיש לצרף אישורים ואסמ - הצהרת המציע - 1א'נספח 

 
כל מסמכי המכרז לרבות את החוזה על כל נה זהירה את אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחי

 :רים ומתחייבים בזה כדלקמןנספחיו  מצהי
 .תאגיד רשום כחוק בישראלאדם או הינו  עציהמ .1
  1976 -"וות גופים ציבוריים, התשלם לפי חוק עסקאהאישורים הנדרשיכל מציע הבידי  .2
  למציע כלל האישורים והמסמכים הבאים: .3

 שרת.ת מוניות מאואישור להפעלת תחנ 3.1

 אישור לפי חוקי עזר לרישוי עסקים עירוני. 3.2

ו/או  הןהאישיים של בעלי ות בתחנה כולל פרטיהםנכללות הזכויות הציבוריה רשימת מספרי 3.3
 .ל החברים בתחנההציבורית שמאושרת ע"י עו"ד לגבי הזכות הצהרה של קצין בטיחות 

שרותי ההסעה במוניות חום תלחוד, ב אחת , כל2018ובשנת  2017המחזור הכספי של המציע בשנת  .4
 . לפחותכולל מע"מ( לא )₪  2,000,000 מד עלע

 ות בהסעת בכירים / מרצים.שנים לפח 5חברת הסעות/מוניות עם וותק של  הוא המציע .5

בי ק"מ באמצעות מוניות המקבילות לרכ 50תחייב לביצוע נסיעות אשר אורכם מעל ע ממציה .6
בוצה  ראה ם )ממועד עלייתו לכביש(. דגמים הכלולים בקשני 3ינו עד מנהלים ובתנאי שגיל הרכב ה

 בצע נסיעות אלו.   מציע לצרף רשימת רכבים באמצעותם בלבד יל ה. עהלמכרז ז 9עמ'  7.4ס"ק  

 .רגל פשיטת או/ו פירוק בהליכי נמצא אינו המציע .7

אנו  נו בהתאם, כימצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתו אנ .8
עות או תבי ג כלמסכימים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו, וכי לא נצי

 כאמור.מראש על טענות  או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת/דרישות המבוססות על אי ידיעה ו
ו זו עונה וכי הצעתנ , לרבות בתנאי הסףהתנאים הנדרשים במכרזאנו עומדים בכל אנו מצהירים כי  .9

 התאםכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בכל הדרישות שבמסמכי המ על
 אים שבמסמכי המכרז. לתנ

 תיאום עם משתתפים אחרים.לא לוללא כל קשר  כי הצעה זו מוגשתאנו מצהירים בזה  .10
 רז.ט במסמכי המכי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורו היא בלתהצעתנו ז  .11
זה מחייב ם חוידכ אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על .12

 .לבינכםבינינו 
ויות נה בגדר המטרות והסמכירים כי הצעתנו היתאגיד הרי אנו מצהוגשת על ידי ככל שההצעה מ .13

בשם התאגיד ום זכאים לחת, כי אנו והתצהירים הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה
 זו. הצעהוכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על  על הצעה זו

 
 ____________________________________ חתימת המציע:חותמת ו

 ____________________________________ :ותםשם הח
 ____________________________________ מספר עוסק מורשה:

 ____________________________________ :ריךאת
 אישור עו"ד

יחד /  עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר כי חתימתם ___,אני, הח"מ, __________________
ההצעה וההסכם המוגשים להלן, על מסמכי המכרז ,ל ה"ה המפורטים לחוד )מחק את המיותר( ש

נם מורשים בת את המציע; וכן, כי הייית צפת, מחימכללה האקדמעבור ה 07TX/19 מסגרת מכרז מס'ב
אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כים מסמ מטעם _____________  )שם המציע( לחתום על

ההצהרה מעלה לאחר לעיל, וכי הם חתמו על  ות החתימה כאמורמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויכא
 תי להם את משמעותה .שהבהר

 
__________               __________          _________________ 

 תמתוחו תימהח   עורך הדיןשם               תאריך     
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 יקף פעילותציע על ההמיר תצה - 2'אנספח 

 
 .  : תאריך              :ציעהמשם 

 
 ת הכנסו

 
(, כל שנה בנפרד) 2018 -ו 2017ם שני, בהסעה במוניותממתן שירותי היקף הכנסותינו הרינו להצהיר כי 

 . כולל מע"מ()לא ₪  2,000,000הינו לפחות 

          

     ציע חתימת המ                                                                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ישור רואה חשבוןא

 

בדבר  ציעיקרנו את הצהרת המו בשל "( וכרואי החשבוןציע)להלן: "המ    לבקשת

. ציעלת המכמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנה ,(כל שנה בנפרד) 2018, 2017 םשניבההכנסות 

 ו.אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנ

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות ביקורתנו ערכנו את 

הנ"ל הצגה סבירה של בטחון שאין בהצהרה  ם ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידהומיבסכ

 ת לחוות דעתנו.קורתנו מספקת בסיס נאוהותית. אנו סבורים שבימטעה מ

הכנסות פת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרה זו משקלדעתנו בהתבסס על ביקורתנו 

 (.שנה בנפרד לכל ש) 2018 -ו 2017 בשנים ציע,המ

 

 

     תאריך:

             
            
       

 בכבוד רב,
      

 

            

      _____________________________ 

 (חשבוןה הרוא)חתימה וחתמת            
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 07TX/19מס'  רזמכ
 'בנספח 

 
 יןכד תצהיר המציע על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא

 
האמת לומר את  _______ לאחר שהוזהרתי כי עליאני הח"מ________________ ת.ז. _______

 ן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:הקבועים בחוק,  אם לא אעשה כ וכי אהיה צפוי/ה לעונשים
ציע"( במסגרת הגשת הצעה למכרז מספר ___________ )להלן: "המ םצהירי זה בשהנני עושה ת

07TX/19 " :להלן: "המכללה"(. ( אשר פורסם על ידי המכללה האקדמית צפת רז"המכ)להלן( 
 המציע. י מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשםה כי הננ/אני מצהיר

תם כהגדרתם בסעיף ישראל" משמעו"תושב  -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה" אליו, "הורשע" ו
וסברה לי משמעותם של י הת כי מאשר/. אנ1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2

 ה אותם.נ/ןמבי מונחים אלה וכי אני
 ו "תושב ישראל".כי המשתתף הינהנני מצהיר/ה 

 (ום המתאיםמקב Vסמן )

 שקדמה למועד ירות בתקופה המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עב
 .1987 ימום, התשמ"זהאחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינ

 מועד האחרון המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה ל
, אשר נעברו אחרי יום 1987-ה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זלהגשת ההצעות במכרז, בעביר

למועד מתן הצעה של ך ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה , א2002טובר באוק 31
 המשתתף במסגרת המכרז.

 (במקום המתאים Vסמן )

 ירות בתקופה שקדמה למועד המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, לא הורשעו ביותר משתי עב
 ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדיןהאחרון להגשת 

 1991 -תשנ"אם הוגנים(, הוהבטחת תנאי

 ד האחרון תקופה שקדמה למועתר משתי עבירות ב" אליו, הורשעו ביוהמשתתף ו"בעל הזיקה
ים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת להגשת ההצעות במכרז, בעבירה לפי חוק עובדים זר

הרשעה ה אך ,2002באוקטובר  31אשר נעברו אחרי יום , 1991-הוגנים(, התשנ"א תנאים
 המשתתף במסגרת המכרז. ה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה שלונחרהא

 
 וכן תצהירי דלעיל אמת.ן חתימתי ותזה שמי, להל

 
________________ 
 שם המצהיר + חתימה

 
 אישור עו"ד

_______, מאשר כי חתימתם יחד / _______, עו"ד, מ.ר. _____אני, הח"מ, ______________
צעה וההסכם המוגשים של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז ,הה( תרחק את המיולחוד )מ

ם מכללה האקדמית צפת, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשיעבור ה 07TX/19 במסגרת מכרז מס'
, מכוח החלטת התאגיד ם על מסמכים אלה בשם התאגידמטעם _____________  )שם המציע( לחתו

צהרה מעלה לאחר כויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על ההדין, על פי זכאמור, שנתקבלה כ
 ותה .שהבהרתי להם את משמע

 
__________               __________          _________________ 

 חתימה וחותמת   ןעורך הדישם                תאריך     
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 07TX/19' מכרז מס

 ערבות הצעה - 'גנספח 
 

 דלכבו

 דמית צפתהמכללה האק

 , צפת11רח' ירושלים 

 

 ______________הנדון: ערבות מס' _______

 מכללהל הסעה במוניותמתן שירותי ל  07TX/19_____)המציע במכרז מס' _______לבקשת _

)במילים: ₪  ___________סילוק כל סכום עד לסך מית צפת(, אנו ערבים בזה כלפיכם להאקד

__ אשר תדרשו _____ריך ____, כמפורט להלן מתאמד למדדשיוצ ש"ח( _____________

הסעה מתן שירותי ל 07TX/19ייב"( בקשר עם מכרז מס' מאת:__________________ )להלן: "הח

 .ת צפתמכללה האקדמיל במוניות

לל ירקות ופירות, המתפרסם ע"י עו: מדד המחירים לצרכן, הכולצרכי ערבות זו המונח "מדד" משמ

 סטיקה למחקר כלכלי.מרכזית לסטטיהלשכה ה

רסם לפני קבלת דרישתכם על ה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפוהפרשי ההצמד

ת ביום הגשת הצע ום עלה לעומת המדד הידועדד התשלום"( כי מדד התשלפי ערבות זו )להלן: "מ

____, )להלן: "המדד יום _____שפורסם ב 2019שנת                דשהמציע, דהיינו המדד של חו

עליית המדד החדש לעומת  חושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעורי"( אזי יהיסוד

 ם הערבות המוגדל"(.המדד היסודי )להלן: "סכו

יחול שינוי בסכום  פק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לאעת סלמני

 הערבות.

ימים מתאריך דרישתכם  14וגדל, תוך פעם, כל סכום בגבול סכום הערבות המכם מפעם לנו נשלם לא

ל שהיא כלפיכם טענת הגנה כ הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון

חילה את סילוק הסכום האמור יכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ו/או אחרת ומבלי לדרוש תש

 את החייב.מ

 תה ועד בכלל.יום מיום הוצא 90ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

____________ שכתובתו:  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק מס' _______ של בנק 

.__________________________ 

 

אופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף תעשה בכתב ו/או ב –ערבות זו * דרישה כאמור ב
 הערבות.

 

 

____________________ __________________ ____________________ 

ותמים                        חתימות וחותמת הבנקתאריך                                      שמות הח  
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 07TX/19מכרז מס' 

 ז למכר מענהטופס  -( 1)'דנספח 

 
 

 פרטי המציע: .1

  : ___________________צ/מס' ח.פ _____התאגיד: _______________________שם 

 ____________________________________________________________ כתובת:

 ____דוא"ל: ______________________________ נייד:     : _______________טלפון

 _____________________:______ם המנכ"לש

 _________________________________טה :שותפים / בעלי השלי / בעלי המניותשמות 

  ניסיון: .2

 
ות עד מועד הגשת אשר ניתנו ברציפהסעות לסגל בכיר באספקת שירותי ניסיון השנות מספר 

 .______ שנים: _המענה למכרז זה

  
 רשימת לקוחות: .3

 
שירות בין  חברה/מוסדשם ה

 השנים

 טלפון שם איש קשר יקף כספיה
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 רשימת המסמכים אותם יש לצרף להצעה: .4

 להצעתכם. םצירופדאתם יכי ו V –ולסמן ב נספח זה יש לוודא כי המסמכים מטה צורפו ל

 

 אישור תאגיד בתוקף. [ ]

 י מס במקוראישור ניהול תיקים וניכו [ ]

 (1)א' נספח –המציע הצהרת  [ ]

 (2)א' נספח – ציע על היקף פעילותהמתצהיר  [  ]

  ב'.נספח  -על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים שלא כדין  תצהיר  [ ]

  לחלופין ניתן להגיש שיק בנקאי.ג'. נספח  –הצעה ערבות  [ ]

  (1)נספח ד' –מענה למכרז טופס  [ ]

 (2)'דנספח  – הצעת מחיר [ ]

 'הנספח  –הסכם חתום על ידי המציע  [ ]

 תחנת מוניות מאושרת. אישור להפעלת [ ]

 אישור לפי חוקי עזר לרישוי עסקים עירוני. [ ]

 האישיים של נה כולל פרטיהםזכויות הציבוריות הנכללות בתחה רשימת מספרי [ ] 

של  "י עו"ד לגבי הזכות הציבוריתו/או הצהרה של קצין בטיחות מאושרת ע בעליהן

 החברים בתחנה.

 .ק"מ 50צעו נסיעות מעל רשימת רכבים באמצעותם בלבד יבו [ ]

 

 

 אנו הח"מ רשאים להתחייב ולחתום בשם המציע, מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן: .5

האמור במסמכי המכרז ובנספחים לו, ואנו מסכימים לכל האמור נו את כל קראנו והב .5.1

ם בו ובנספחים לו, ובהתאם לכך אנו מגישים המופרטיבהם ולכל תנאי ההתקשרות 

 הצעתנו.

 מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז זה. אנו .5.2
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ה או חלקה, מכל סיבה תוגש, כולידוע לנו כי אין המכללה חייבת בקבלת כל הצעה ש .5.3

 שהיא.

 .17%ר בשיעו המחירים בהצעה נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ .5.4

 .גשת ההצעות במכרז זהיום מהמועד האחרון שנקבע לה 90הצעתנו זאת בתוקף למשך  .5.5

 

 

 מס' ח.פ . / ח.צ ___________________  שם התאגיד: ____________________

 ________________________ תפקיד:      ____________: _________חותםהשם 

 

 _______חותמת וחתימה: _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

______, עו"ד, מרח' ________________________, מאשר כי אני, הח"מ, _______________

ההצעה  מסמכי המכרז, חתימתם יחד / לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על

בת מחיי ,רותי מוניות למכללה האקדמית צפתילש 07TX/19מס' וההסכם המוגשים במסגרת מכרז 

________  )שם המציע( לחתום על ___________את המציע; וכן, כי הינם מורשים מטעם _____

החתימה  מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות

 וכי הם חתמו על ההצהרה לאחר שהבהרתי להם את משמעותה. כאמור לעיל,

 

__________   __________          _________________ 

 תימה וחותמתח   שם מלא       תאריך
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 07TX/19מכרז מס' 

  הצעת מחיר -( 2)'דנספח 

 

 לכבוד:

 המכללה האקדמית צפת

 

 

 

 מוניות / הסעותירותי הגשת הצעה למתן ש :הנדון

 

 

ו מהווה ידינ. הגשת ההצעה על 07TX/19 במענה למכרז מספר מוניותלהלן הצעתנו למתן שירותי 

ות המופיעים במסמכי המכרז ובנספחיו, והכוללים, אישור והסכמה לכל התנאים, ההתניות וההורא

 בין השאר, את נוסח חוזה ההתקשרות עם המכללה על כל תנאיו.

 מכרז זה על נספחיו השונים.לול השירותים הנדרשים, כמפורט בים לספק למכללה את מכהננו מתחייב

 

 

 

_______________ ____________________ 

 חתימה וחותמת המציע                                                                                                               תאריך
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 %71מטה כוללים מע"מ בשיעור תעריפים המוצעים בטבלה ה
 

 הגדרות: 

 מערביתוצפונית  וזכרים כרשימה מטה וממקומיםאשר לא מ והישוביםל הקריות ל: כקריות .1

 מסריק(. ועד דרומית לכפר מסריק )לא כולל כפר, 22לכביש 

מנהלים ובתנאי  יעשה שימוש במוניות המקבילות לרכבי ק"מ 50נסיעות מעל ב -נסיעה במונית  .2

ב, סקודה אוקטביה, סקודה סופריש(, דוגמת: שנים )ממועד עלייתו לכב 3עד שגיל הרכב הינו 

 הטויוטאוונסיס,  הטויוטאינסיגניה,  לפואמה, אופטי היק, i40פולקסווגן פאסאט, יונדאי 

 .ומעלה, ניסן מקסימה S60ומעלה, וולבו  Cמונדאו, מרצדס סדרה  דרופמרי, קא

 

 מס"ד
ודת מוצא  / איסוף נק

 החזרה /
 נסיעה בכיוון אחד
 מחיר כולל מע"מ

 תעריף לנסיעה הלוך חזור. 
שע' בהן  2.5 מרווח של עד

 .הנהג יהיה פנוי לעיסוקיו
 מחיר כולל מע"מ

     אבן יהודה 1

     אונ' בר אילן 2

     אחוזת ברק 3

     אלונים 4

     אשדוד 5

     אשחר 6

     אשקלון  7

     באר יעקב 8

     באר שבע 9

     בוסתן הגליל 10

     בי"הח זיו 11

     ביריה 12

     בית שמש 13

     בן שמן 14

     בני ראם 15

     ג'דיידה מכר 16

     ג'וליס 17

     ג'ת 18

     גבעת אבני 19

     גבעת עדה 20

 

 <-המשך...           
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 מס"ד
ף נקודת מוצא  / איסו

 החזרה /
 נסיעה בכיוון אחד
 מחיר כולל מע"מ

 תעריף לנסיעה הלוך חזור. 
שע' בהן  2.5מרווח של עד 

 .ג יהיה פנוי לעיסוקיוהנה
 מחיר כולל מע"מ

     גבעת שמואל 21

     גבעתיים 22

     גבת 23

     גוש משגב 24

     גילון 25

     דבורה 26

     דגניה 27

     דלית אל כרמל 28

     הושעיה  29

     הרצליה 30

     ואדי ערה 31

     זכרון יעקב 32

     חדרה 33

     חולון 34

     חיפה 35

     חניתה 36

     חשמונאים 37

     טבעון 38

     טבריה 39

     טירת צבי 40

     יבניאל 41

     יהוד 42

     יובלים 43

     יודפת 44

     יוקנעם 45

     יעד 46

     יפיע 47

     ירושלים 48

     כברי 49
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 מס"ד
נקודת מוצא  / איסוף 

 החזרה /
 בכיוון אחד נסיעה

 מחיר כולל מע"מ

 תעריף לנסיעה הלוך חזור. 
שע' בהן  2.5מרווח של עד 

 .הנהג יהיה פנוי לעיסוקיו
 מחיר כולל מע"מ

     כמון 51

     כפר החורש 52

     כפר המכבי 53

     כפר הרא"ה 54

     כפר ורדים 55

     כפר כנא 56

     כפר סבא 57

     כרכור 58

     ר"לכרם מה 59

     כרמיאל 60

     לבון 61

     לוטם 62

     לימן 63

     מבשרת ציון 64

     מגדל העמק 65

     מודיעין 66

     מורשת  67

     מחניים 68

     מירון 69

     רעות-מכבים 70

     מכמורת 71

     מכמנים 72

     מנוף 73

     מעאויה 74

     מעלות 75

     פה אביבמצ 76

     משגב 77

     משהד 78

     משמר העמק 79
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 מס"ד
נקודת מוצא  / איסוף 

 החזרה /
 נסיעה בכיוון אחד
 מחיר כולל מע"מ

 תעריף לנסיעה הלוך חזור. 
שע' בהן  2.5מרווח של עד 

 .הנהג יהיה פנוי לעיסוקיו
 מחיר כולל מע"מ

     מתן 80

     נהלל 81

     נהריה 82

     בנו 83

     נוף אילון 84

     נופית 85

     נחשונים 86

     ניצני עוז 87

     נצרת 88

     נשר 89

     נתב"ג 90

     נתניה 91

     סחניין 92

     סער 93

     עוספיה 94

     עין חרוד 95

     עכו 96

     עפולה 97

     עצמון שגב 98

     עראבה 99

     עתלית 100

     פוריה 101

     פרדס חנה 102

     פרדסיה 103

     פתח תקוה 104

     צומת בית רימון 105

     צומת ואדי ערה 106

     צומת זרזיר 107

     צומת ראם 108
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 מס"ד
ודת מוצא  / איסוף נק

 החזרה /
 נסיעה בכיוון אחד
 מחיר כולל מע"מ

 תעריף לנסיעה הלוך חזור. 
שע' בהן  2.5 מרווח של עד

 .הנהג יהיה פנוי לעיסוקיו
 מחיר כולל מע"מ

     צור יגאל 109

     צמח  110

     צפת 111

     קורנית 112

     קלע 113

     קציר 114

     קצרין 115

     יות קר 116

     קרית אתא 117

     קרית ביאליק 118

     קרית חיים 119

     קרית ים 120

     מוצקיןקרית  121

     קרית שמונה 122

     ראש הנקרה 123

     ראש פינה 124

     ראשון לציון 125

     רחובות 126

     רמת גן 127

     רמת השרון 128

     רמת ישי 129

     רעננה 130

     רקפת 131

     שוהם 132

     שורשים 133

     שילת 134

     שכניה 135

     שלוחות 136

     תל אביב 137
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 מס"ד
נקודת מוצא  / איסוף 

 החזרה /
 נסיעה בכיוון אחד
 מחיר כולל מע"מ

 תעריף לנסיעה הלוך חזור. 
שע' בהן  2.5מרווח של עד 

 .הנהג יהיה פנוי לעיסוקיו
 מחיר כולל מע"מ

     תל חי 138

     תמרת 139

     תקוע 140

 

 

 

אל / ממ /אל
תעריף כולל 

מע"מ

חיפה או נשר )ללא הגעה למכללה(תל אביב

חיפה או נשר )ללא הגעה למכללה(נתב"ג

כפר ורדים )ללא הגעה למכללה(נתב"ג

נצרת )ללא הגעה למכללה(נתב"ג

הושעיה  )ללא הגעה למכללה(כפר כנא

נהריה )ללא הגעה למכללה(כפר כנא

הושעיה + עוספיה  )ללא הגעה למכללה(יוקנעם

מורשת )ללא הגעה למכללה(יוקנעם

מורשת )ללא הגעה למכללה(טבריה

צמח )ללא הגעה למכללה(טבריה

הושעיה  )ללא הגעה למכללה(חיפה או נשר

ירושלים )ללא הגעה למכללה(חיפה או נשר

נצרת )ללא הגעה למכללה(חיפה או נשר

תל אביב )ללא הגעה למכללה(חיפה או נשר

נצרת )ללא הגעה למכללה(תל אביב

ירושלים )ללא הגעה למכללה(תל אביב

גילון  )ללא הגעה למכללה(תל חי

מסלול נסיעה ללא הגעה למכללה - נסיעה במונית

 

 

 <-המשך..          
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עובר ואוסף נוסעים מהישוביםנקודת מוצא/יעד
תעריף כולל 

מע"מ

עכו

חיפה

תל אביב

צומת גולני

יוקנעם עילית

מודיעין

כרמיאל

עכו

חיפה

תל אביב

צומת גולני

יוקנעם עילית

מודיעין

כרמיאל

עכו

חיפה

תל אביב

צומת גולני

יוקנעם עילית

מודיעין

כרמיאל

אוסף/מוריד בתחנות לאורך ציר הנסיעה

אוסף/מוריד בתחנות לאורך ציר הנסיעה

אוסף/מוריד בתחנות לאורך ציר הנסיעה

יעד סופי / נק' מוצא - המכללה האקדמית צפת - שאטלים

טרנזיט 12-14 מקומות ישיבה

מיניבוס 18-20 מקומות ישיבה

אוטובוס 52-55 מקומות ישיבה
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 ()תכנון לא סופי פתשע"' אסמסטר למתייחסים  –לבד ב לדוגמא םנתוני –( 3נספח ד)

 אינם משקפים את כלל הנסיעות של המכללהנם חלקיים בלבד והינתונים להמחשה בלבד. נתונים אלו 

 ההרצאה. נדרש להגיע כחצי שעה לפני מועד ההרצאה השעה הינה שעת -הלוך  לבמסלו

חזורהלוךחזורהלוךחזורהלוךחזורהלוךחזורהלוךחזורהלוך

9:001אבן יהודה

14:001

15:001

19:001

21:0011

8:002גבעת שמואל

10:001

12:001

14:001

15:001

20:001

21:001

8:001גבעתיים

12:001

16:001

18:001

8:0011גבת

10:0011

13:001

14:001

8:00111גילון

14:0011

16:001

8:001הושעיה

17:001

10:001הרצליה

14:0011

16:0011

17:001

20:002

21:001

22:001

8:001111זכרון יעקב

16:001111

12:001חדרה

14:001

18:001

20:001

8:00313חיפה

9:001

10:00211

12:00111

13:001

14:00412

15:001

16:0011

18:0011

נתוני סמסטר א' - תשע"פ ]תכנון בלבד, שינויים בהחלט ייתכנו[

והד
נקודה

שעה 

במכללה

גבא
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חזורהלוךחזורהלוךחזורהלוךחזורהלוךחזורהלוךחזורהלוך

8:0022טבעון

10:001

12:001

13:001

16:0011111

17:0011

18:001

20:0011

22:001

14:001טבריה

20:001

8:001יהוד

15:001

16:001יובלים

22:001

9:001יקנעם עלית

17:001

8:001ירושלים

10:0011

12:001

13:001

16:001111

18:001

19:001

20:001

21:0011

10:001כפר הרא"ה

12:0011

17:001

10:001כפר סבא

21:001

16:001כרם מהר"ל

17:001

19:001

21:001

8:0011כרמיאל

9:001

10:001

12:001

14:0011

16:001

17:001

22:001

8:001מבשרת ציון

10:001

13:001

14:001

18:001

22:001

10:001מודיעין

16:001

נקודה
שעה 

במכללה

והדגבא
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חזורהלוךחזורהלוךחזורהלוךחזורהלוךחזורהלוךחזורהלוך

9:001מורשת

10:001

14:001

15:001

8:001מושב דבורה

15:001

10:001מכמורת

12:001

16:001

18:001

8:001מעאויה

16:001

10:001משהד

13:001

8:001מתן

12:001

16:001נופית

18:301

12:0011נצרת

14:0011

15:001

16:001

8:001נשר

10:001

14:001

17:001

12:001נתניה

16:001

19:001

22:001

8:001עפולה

14:001

16:001

18:001

8:001עתלית

10:001

16:001

19:001

10:001פתח תקוה

14:0011

15:001

18:001

20:001

10:001קיבוץ כברי

16:001

20:001

22:001

10:001קרית אתא

14:001

8:001קרית ביאליק

12:001

14:0011

16:001

22:001

והד
נקודה

שעה 

במכללה

גבא
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חזורהלוךחזורהלוךחזורהלוךחזורהלוךחזורהלוךחזורהלוך

11:001רחובות

18:001

8:001רמת אפעל

16:001

19:001

21:001

13:001רמת גן

14:001

15:0011

16:00111

17:001

18:001

20:001

22:0011

12:001רמת השרון

14:001

16:001

20:001

8:001רמת ישי

14:001

10:001רעננה

14:001

16:001

22:001

8:001שילת

12:001

18:001

19:001

12:001שלוחות

20:001

8:002תל אביב

10:0013

12:001111

13:001

14:0011111

16:001111

17:001

18:002

20:001

22:002

8:0021תמרת

10:001

14:002

16:001

18:001

10:001תקוע

14:001

18:001

22:001

8:001קרית חיים

12:0011

16:001

1919343439392929121299סכום כולל

נקודה
שעה 

במכללה

והדגבא
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 07TX/19מכרז מס' 

 

 

 'הנספח 

 

 

 

 

 הסעהי למתן שירותהסכם 
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 הסעה למתן שירותיהסכם 
 

 2019יום ____, בחודש ________ אשר נערך ונחתם בצפת ב

 

 

 ן בי

 המכללה האקדמית צפת

 , צפת11מרחוב ירושלים 

 580362937ע.ר. 

 להלן: "המכללה"()

 מצד אחד;

 לבין

_______________________________ 

 ______________________מרחוב_____

 ______________ח.פ. _______

 "()להלן: "הספק

 מצד שני;

 

 
מתן שירותי ל 07TX/19 "( פרסמה מכרז  מספרהמכללה האקדמית צפת )להלן: "המכללהו  הואיל:     

הסכם זה על , הכל כמפורט במכרז ובהתאם לים ועובדי המכללההסעה עבור מרצים, אורח

 השירותים"(;ספחיו )להלן: "כל נ

 

 כי הספק יספק את השירותיםקבע ק כהצעה הזוכה, ונבהצעת הספ והואיל:   והמכללה בחרה

למשך כל תקופת ההתקשרות את השירותים למכללה , לפי דרישת המכללה, ויספק למכללה

בהסכם זה על ם המפורטים ומוגדרים במסמכים המכרז ונספחיו ווהכל במועדים ובתנאי

 חיו;נספ

 

וסק בשירותים פק מצהיר כי הוא ערותים, והסוהספק מעוניין לספק למכללה את השי   והואיל: 

יצוע השירותים במלואם ובמועדם, וא בעל הידע, הניסיון והמיומנות לבהמבוקשים, וכי ה

 כם זה על כל נספחיו;הכל כמפורט במכרז על נספחיו ובהס

 

 דלקמן:נה בין הצדדים כלפיכך הוצהר הוסכם והות
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 דרותהג .1

 

נוסעים )עובדי של הסעה  בין היתר, שירותי ים הכולליםשירות-הביטוי "שירותים" משמעו 

מכל סוג שהוא ברחבי הארץ. באמצעות כלי רכב ות מעטפחפצים, חבילות וה ומי מטעמה(, המכלל

זה על  המתוארים בהסכם הכל באופן, במקומות, במועדים, בכמויות ובהיקףלסוגיהם, זגים ממו

 נספחיו.

התאם לצורך ע"י שר יקבעו וישונו בייעודיות אהסעה לתחנות  –הביטוי "שאטל" משמעו 

מיאל ועכו. לביצוע השאטל יעשה שימוש תחנה מרכזית ותחנת הרכבת בערים כר המכללה, לרבות

 , ללאזכות לקבוענוסעים לפחות. למכללה שמורה ה 12לי קיבולת ל במוניות וברכבים מסחריים בע

 לבד.יר השאטל בקודות עצירה לאיסוף או הורדה לאורך צנעלות נוספת, 

סעת ה האותו חלק מן השירותים המהוו –שמעו ח" או "משלוחים" או "הובלה" מהביטוי "משלו

מכל סוג שהוא ובכל אופן שהוא, או חפצים ו/או חבילות, הכל /ועברת כל ציוד נוסעים ו/או ה

 .ספקל ידי הממקום למקום, ע

של  תאריך וחתימת ידו שמו המלא, ביצוע הנסיעה בציוןאישור  -ה" משמעו טוי "אישור קבלהבי

שמו המלא כשהוא חתום  לוח כי המשלוח התקבל על ידו, בציוןמקבל משהנוסע ו/או אישור 

 לרבות חותמת במידה ונדרש ע"י המכללה. בחתימת ידו ונושא תאריך ושעת קבלת המשלוח,

או אלה /של הספק ו/או שלוחיו ו/או המועסקים ועובדיו  -שמעו "עובדי הספק" מ הביטוי

תים ו/או דיו או על ידי שלוחיו בביצוע השירויירכשו על ידו או על ידי עוב ירותיהם יישכרו אושש

אחראי על  פי כל דין למעשיו או  הסכם  זה או בקשר אליהם לרבות קבלני משנה וכל מי שהספק

 למחדליו.

 .המכללהשל , סגל המרצים ו/או מי מטעמה ובדיםהע –לה" משמעו טוי "עובדי המכלהבי

של  ם על ידי המכללה, על פי שיקול דעתהמי שיתמנה מפעם לפע -" משמעו יטוי "נציג המכללההב

 ההסעה.מתאם המכללה, כ

בו פועלת כל אתר  –"חצרי המכללה" משמעו  הביטוי "המכללה" או "משרדי המכללה" או

ם משרדיו/או כיתות ו/או מקומות דיור , וכן יר צפתרחבי העכיום ב .לה האקדמית צפתהמכל

 פעילות כלשהי.הלת בהם שר בהם מחזיקה המכללה ו/או מנומקומות אחרים א

חזקתה או מכללה או הנמצא ברכוש מוחשי או לא מוחשי השייך ל כל -ש המכללה" הביטוי "רכו

 בשליטתה של המכללה.
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 תיאור השירות .2

 :יכללוהשירותים  .2.1

 .להל/מ המכלאל נקודות שונות בארץ א/מות במונינסיעות  .2.1.1

ונות ללא הגעה דות שונות בארץ אל/מ נקודות שבמוניות מ/אל נקו נסיעות .2.1.2

 .למכללה, לרבות נתב"ג

ם כרמיאל ייעודיות, לרבות תחנה מרכזית ותחנת הרכבת בערישאטלים מנקודות  .2.1.3

רך ציר סוף והורדה לאוקודות עצירה לאיועכו אל המכללה ובכיוון ההפוך, עם נ

 השאטל בלבד.

 סיעה או כנסיעה נפרדת.טפות כחלק מציר הנות ו/או מעשרותי איסוף חביל .2.1.4

ים מעלה. בחירת השירות/ים הנדרש/ים כללה מתחייבת להזמין את כלל השירותאין המ

 שיקול דעתה הבלעדי. תעשה לפי צרכי המכללה ועל פי

 ול דעתה הבלעדי.נהג על פי שיק ו/אוש בכלי רכב שימו לרשאית לפסוהמכללה  .2.2

 . דששבוע/חו/יום דיית או נוסעים מבוע כלשהו של הסעועל מספר ק אינה מתחייבתהמכללה  .2.3

 כמות הנוסעים ברכב. למכללה שמורה הזכות להגביל את .2.4

 מה/שעות הפעילות לרבות סופי שבוע וחגים.ימה הספק מחויב להפעיל מוקד שרות בכול שעות .2.5

יהיה  יש קשר בין עובדי המכללה. איש קשר זהאתפקד כו אשר יימנה נציג מטעמ הספק .2.6

 הנדרשות ולארגונן הלוגיסטי.אי לרישום ההסעות האחר

מעט מיקרים בהם תדרוש המכללה לשלב נוסע נוסף ל הספק נאסר לאסוף נוסעים נוספים לע .2.7

ים יילובים אופטימלמסלולים ושתמוך ולעזור למכללה בבחירת ל יחויבלאותה נסיעה. הספק 

 .תאופטימליוה נתהי תרות והעלוכדי שרמת הש

קד כגורם תנאי ההתקשרות עם המכללה ויתפ טעמו אשר ינהל אתמנה מנהל מהספק י .2.8

 להסלמה במקרה הצורך.

קד יתעד את ל במשך כל שעות העבודה. המוייעמיד לרשות המכללה מוקד טלפוני פע הספק .2.9

 להסעות. ה שתתעורר בנוגעהקריאה וייתן מענה ופתרון לכל בעי

הנדרש לכל  ל את מסלול האיסוףי אשר יכלוהמכללה תעביר לספק תכנון עבודה יומ :איסוף .2.10

וף תוך הקפדה על הגעה בשעה ללה. הספק אחראי על תכנון שעת האיסרכב ושעת הגעה למכ

 הנדרשת למכללה. 

כב ושעת יציאה לספק תכנון מסלול פיזור, שמות הנוסעים בכל ר המכללה תעביר :פיזור .2.11

 .  תוכננת מהמכללהמ

ל בהתאם לחוק ולהנחית ו מצב כבישים, הכוזג אוויר אצעו בכל תנאי מובשירותי ההסעות י .2.12

 .הרשויות
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 הובלת חבילות/משלוחים: .2.13

בנקודת  , או מי מטעמו,ימסר לספק ע"י המתאם מטעם המכללההציוד י  .2.13.1

 חזרה שתצוין ע"י המתאם.האיסוף/ה

אשר יב לחתום הנמען משלוח שעליה חיל שליחות תעודת הספק מתחייב לצרף לכ  .2.13.2

 שמו נקוב בתעודה.

ח החתומות מטעם המכללה את תעודות המשלו הספק להחזיר למתאםבאחריות   .2.13.3

בודה באמצעות פקס / ידנית / כל דרך אלקטרונית אחרת ( ימי ע2לא יאוחר משני )

 שיסוכם עליה.

המשלוח  שמו נקוב בתעודתמסירת השליחות "מיד ליד" לנמען בלבד ולמי ש  .2.13.4

ות צדדיות" או שליחויונסיעות " ישירה לכתובת המצוינת, וללא עיכובים בנסיעה

יחות אליה בדרך הקצרה/מהירה ביותר לביצוע השלבחר של חברה נוספת. הנהג י

 לאור הנסיבות. נשלח ככל שהדבר אפשרי על פי חוק ו/או

וי יעד ל נהג לצורך שינהספק מתחייב לאפשרות של קשר טלפוני רצוף עם כ  .2.13.5

זמינה עם  ת תהיה תקשורעד לשלב ההגעה הסופי. הספק מתחייב ש המשלוח 

ספק מתחייב להודיע על כל ה )טלפון, מכשיר קשר וכדומה(.הנהג 

 -עיכוב בלתי צפוי בדרך למשלוח, או חוסר אפשרות לאתר את הנמען/בעיה/תקלה

 די עם המתאם מטעם המכללה.צירת קשר מיי

וח בתלבושת נאותה ומסודרת ויתנהג , יגיע ללקשלוחמקבל/מוסר את המנהג הה  .2.13.6

 יבות.באד

הפרת סעיף זה  .ון בסמיכות למקבל/מוסר החבילהיסור מוחלט על עישחל א .2.13.7

ו של אותו הנהג בשרותי המכללה. המשך העסקתו תגרור הפסקת פעילות

 כהפרה יסודית של הסכם זה.בשרותי המכללה תחשב 

 לא תשולם לספק. -געה תו בציון שעת השל הנמען  וחתימתעודה ללא שם מלא   .2.13.8

 ללא אישור נציג המכללה.מאריזתם המקורית  ות מקוריותאין לפרק אריז  .2.13.9

 

 בויות  הספקמחוי .3

 ח אדםוכ .3.1

נהגים, קצין  –, לרבות למתן השירותים ח האדם הנדרשואת כהספק  יעסיק   .3.1.1

ת ידרש לצורך אספקתעבורה, סדרן עבודה וכד' ו/או כל עובד אחר שיבטיחות ב

 זה. ללה לפי הוראות ההסכם ומפרט שירותים השירותים למכ

 סיסי באנגלית.דיעת השפה העברית ורצוי ידע בגי הספק חייבים ביכל נה .3.1.2

ספק או מי מטעמו הינם באחריותו המלאה של הספק כל ההדרכות לעובדי ה .3.1.3

 ל חשבונו.והספק יבצע אותם ע
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ם. ית והסעת נוסעימכים לנהיגת מונהספק מתחייב להעסיק עובדים אשר מוס .3.1.4

ה נקי מעברות שעות בעברות תעבורגיליון הר כמו כן מתחייב הספק כי לכל עובדיו

. המכללה רשאית לפי הנ"ל ין/שיכרות, תאונות ונסיעה לא זהירהשל נסיעה בגילופ

הפרת  ספק במסגרת הסכם זה.שלא להסכים להעסקתו של מי מעובדיו של ה

 זה.יסודית של חוזה סעיף זה תחשב הפרה 

עובדי הספק  רת ונקייה.ספק יופיעו בביגוד הולם ובהופעה מסודכל עובדי ה .3.1.5

מן ככלל ימנעו מהתנהגות בלתי הולמת בזוו לכל חוקי הנהיגה והתעבורה יציית

 . הנהיגה )עישון, דיבור מופרז עם הנוסע וכו'(

ל מעת לעת ידוע לו והוא מסכים לכך כי המכללה תקבע ותפעיהספק מצהיר כי  .3.1.6

לספק. דיע על כך שונים על עבודת עובדי הספק ומבלי להובקרה וביקורת  אמצעי

 עובדי הספק. די לגרוע מאחריות הספק לעבודתאין באמור כ

סיק את עובדיו כדין ומשלם את זכויותיהם בהתאם הספק מצהיר כי הוא מע

רוש ים וההסכמים הקיבוציים החלים וככל שהמכללה תדלחוקי העבודה המגנ

נסה וכו'( ומי החובה בגינם )ביטוח לאומי, מס הכי השכר או בתשללעיין בתלוש

הפרת סעיף זה תחשב הפרה  ימים ממועד הבקשה. 7ונה תוך יוצגו המסמכים לעי

 חוזה זה.יסודית של 

 

 דרישות התאמת הנהגים .3.2

שנים  5של  ייגה במונית, בעלי ותק מינימאללנה יהיו בעלי רישיון הספק נהגי  .3.2.1

 .ללא עברות בטיחות בנהיגהורישום פלילי  ללא יגת מונית, בנה

 לנסיעה.והתאמתו  דא את תקינות הרכבאחראי לוו הנהג יהיה  .3.2.2

ולהימנע מדיבור במכשיר הנהג חייב להישמע לכל חוקי התנועה בעת הנהיגה  .3.2.3

הנהג עם מכשיר סלולארי כולל סלולארי/קשר וכדומה. בשום אופן לא ישוחח 

ילותו של אותו הנהג תגרור הפסקת פעהפרת סעיף זה  .מירס ללא דיבורית

שב כהפרה יסודית של בשרותי המכללה תח משך העסקתובשרותי המכללה. ה

 הסכם זה.

חד, כלומר לא יראה שיפור, תופסק נהג אשר יצבור מעל מאירוע בטיחות א .3.2.4

בשרותי המכללה תחשב כהפרה יסודית  המשך העסקתו מכללה.עבודתו מול ה

 .של הסכם זה
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 בטיחות .3.3

ובלמים  יקת צמיגיםי אישור בדיקה כמתחייב בחוק, כולל בדיהיו בעלרכבים ה .3.3.1

 .רבעונית

ותעודת  על פי חוק לרבות ביטוח חובה בתוקף ברכב יהיו כל המסמכים הנדרשים .3.3.2

 רישוי שנתית בתוקף.

 .סים שאינם נייחיםיאסר השימוש במכשירים סלולאריים/מיר .3.3.3

 וג תקינה, רדיובים, מערכת מיזבטיחות בכל המושהספק יוודא תקינות חגורות  .3.3.4

 גים.ן בצמייקולחץ אוויר ת

 ויטופלו מידית ויועבר רים לרכבים/נהגים/נהיגה וכו',ים אשר יועלו הקשוליקוי .3.3.5

 שעות מרגע הפנייה. 72הספק עד מתקנות מטעם  דוח פעולותב

ה שנים. בכל מקרה תשמר לנציג המכלל 3שגילו מעל לא ישתמש הספק ברכב  .3.3.6

 כב לשימוש.הזכות לפסול ר

 טיחותי אחר )מכשירי תקשורת ברכבי הספק יצוידו במכשיר קשר או אמצעכל  .3.3.7

 שורת ישירה עם הסדרנים.נייד + דיבורית( המאפשרים תק

הדרכת נהיגת חורף אחת לשנה על חשבונו, לא יאוחר מחודש  הספק יעביר .3.3.8

 בכל שנה. אוקטובר 

בהתאם לדרישות ום שהוגדר לכך ומיקום איסוף והורדת הנוסע יהיה במק .3.3.9

 המכללה.

 

 משמעת ודיוק .3.4

 .בלבד המכללה נחיות נציגו בהתאם להיפעל נהגי הספק .3.4.1

ציית להוראות ת לחוקי הנהיגה והתעבורה ו/או לא יעובד הספק אשר לא יציי .3.4.2

המשך  ן מידי.יהיה רשאי לתת שרות למכללה באופ לא  בטיחות/משמעת,

 ם זה.ה יסודית של הסכהעסקתו בשרותי המכללה תחשב כהפר

ישמור על י האתיקה והיר כי בתפקידו כספק ימלא אחר כל כללהספק  מצ .3.4.3

ומים או מתנות )כספיות או אחרות( של המכללה לגבי אי נתינת תשל המדיניות

ת אדם כלשהו במטרה להשפיע על החלטות לטובת המכללה או לכל מטרה אחרל

יטה או שוחד ל כל צורה של סחהנוגעת למכללה. הספק ידווח מיידית למכללה ע

 בר.ערבים את המכללה מיד עם היוודע לו הדהמ

לסיים מיידית מסכים הספק כי המכללה רשאית  גרוע מהאמור לעיל,מבלי ל

מצידה עם מתן הודעה לספק לאחר ששוכנעה באופן סביר הסכם זה ללא כל חבות 

 סעיף זה.שהופר האמור ב
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יבה ליעד אותו הכת מכללה למכללה אואיחור ייחשב כאי הגעה בזמן שדרשה ה .3.4.4

יחורים עליון יחול קנס א נובע מכוח המכללה. במקרה של איחור אשר אינו

 כמפורט מטה:

 המערך הנסיע 15%הפחתה של  –דק'  15 איחור  עד (1)

 מערך הנסיעה 50%הפחתה של  –דק'  25איחור עד  (2)

 מערך הנסיעה   85%הפחתה של  – דק' 26איחור מעל  (3)

 ריח עישון. במונית בה קייםט להסיע נוסעים חל איסור מוחל .3.4.5

לא יציית להוראות רה ו/או גה והתעבולחוקי הנהיעובד הספק אשר לא יציית  .3.4.6

לא יהיה רשאי לתת שרות  ,יויתקבלו מהנוסעים תלונות חוזרות על בטיחות ו/או

 למכללה.

 הונוחות נסיע אסתטיקהניקיון,  .3.5

 ופעה הולמת.הב, ולהופיע רכבריות לדאוג לניקיון העל הנהגים מוטלת האח   .3.5.1

 .חקותנסיעות מרווראויים ל ל כל הרכבים להיות ממוזגיםע  .3.5.2

 

 משנה העסקת ספקי .3.6

והבלעדית משנה תחול על הספק האחריות המלאה  במקרים של העסקת קבלני  .3.6.1

 לכל דבר ועניין גם בנושאים הקשורים לקבלני משנה.

זה ה בהסכם ובמסמך יותו הבלעדית של הספק לדאוג שכל דרישות המכללבאחר  .3.6.2

המשך  ם.התנאים שבהני המשנה וכי קבלני המשנה יעמדו בכל יועברו לקבל

לגבי אי המשך הפעלתו מול ם קב"מ אשר ניתנה לספק הזהרה התקשרות ע

 חשב כהפרה יסודית של הסכם זה.המכללה, ת

קבלני המשנה בהם הוא מבקש להסתייע על הספק להמציא למכללה רשימת כל   .3.6.3

 חילת אספקת השירותים למכללה.סכם זה  בטרם תייבויותיו לפי הבמסגרת התח

של ספק משנה של הספק במסגרת  ר או לסרב  עבודתוהזכות לאש למכללה  .3.6.4

 בלי שיהיה עליה חובה לנמק הסיבות לכך.הסכם זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומ

 

 עהומסלולי נסי זמנים ותלוח .3.7

ת ט ייתכנו נסיעוובהחל 13:30שעה לספק ידוע כי המכללה עובדת בימי שישי עד ה .3.7.1

ב נהג פק יהיה אחראי לשלאי לכך הס לאזור המרכז והדרום משעה זו והלאה.

חול כל תוספת נה מהווה מכשול עבורו. כמו כן לא תאשר שעת כניסת השבת אינ

 מחיר בגין נסיעה זו.

. הספק יהיה ערוך לבצע 22:00הינן עד השעה שעות פעילות המכללה בימי חול  .3.7.2
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    . לא תחול כל תוספת בגין נסיעות אלו.לכל אזור בארץ עות החל משעה זונסי

 דקות. 15לאתר תוך  קריאה טלפונית לנסיעה ולהגיע תחייב להיענות לכלהספק מ .3.7.3

 בקריאה. המצויניםהובלה בתאריך ובשעה נסיעה/לבצע כל הספק מתחייב    .3.7.4

או כתובת לא  נסיעת סרק,ביטול נסיעה / תקלה בהובלה )כגון: במקרה של    .3.7.5

ודא את על מנת לו המכללה,מתאם מטעם קשר הספק טלפונית לונה וכיו"ב( יתנכ

 נקודת היציאה/הגעה.בת טים שבידו, בטרם יעזוב את כתונכונות הפר

תעודות המשלוח יוחזרו חתומות לנציג המכללה יום לאחר ביצוע  -משלוחים    .3.7.6

ל מתחייב להחתים כהספק  .משלוחלה, בציון שם הנהג אשר ביצע את הההוב

שלוח, שם מקבל המבצורה ברורה  יצוינול אשור קבלה )בו מקבל משלוח ע

מתאם מטעם אשור הקבלה לריך ושעת הביצוע( ולהמציא את תפקידו, התא

 .מכללהה

 לחודש יעביר הספק דוח תיעוד נסיעות. אחת .3.7.7

 תשלומים .4

תשלם  הספק,  תחייבויוות ושינוע החבילות/משלוחים ותמורת כל יתר  התתמורת ביצוע הנסיע

מסגרת מכרז אושר ע"י המכללה בהסופי אשר ת המחירים לפי היעדים עפ"י  המחירון המכללה א

נוספים אשר לא מופיעים במחירון  : "המחירון"( ובהתאם לתעריפי יעדים)להלן 07TX/19מס' 

 ניין המכללה בלבד. להלן דגשים:ומחירם הוסכם בין הספק הזוכה לק

 המכללה. או כל מי מטעם םאורחי/םובדיפים גם להסעת ענים בנספח זה תקהמחירים המצוי .4.1

. במידה ויחול 17%עור כוללים מע"מ בשיהמאושר לספק  פיעים במחירוןהמו הסכומיםכל  .4.2

 .המע"מ יעודכנו התעריפים בהתאםבגובה ול או קיטון( די)גשינוי 

 בגין הזמנה טלפוניתלא תחול תוספת  .4.3

  ים מהירים.בישי אגרה ונתיבהתעריפים כוללים נסיעה בכ .4.4

 שדה תעופה אחר בארץ. נתב"ג או כלנסיעה מתחול תוספת בגין  לא .4.5

 ל תוספת בגין מטען/מזוודות.לא תחו .4.6

קמת על ציר הנסיעה לנקודת א תחול תוספת בגין הורדה/איסוף נוסע נוסף בצומת הממול .4.7

 היעד.

 15יוב בגין וסכם. לא יחול חדק' מעלות שעת המתנה עליה ה 15סיס החיוב לפי ב –זמן המתנה  .4.8

 ת.ות ההמתנה הראשונודק

 :יר הנסיעהבצ תוספת כתובת  .4.9

יעות אפשריים. במידה והתקיימו שילובי נסמספר מתוארים לולים מחירון המסככלל ב

 קרון הבא:לרשום ברשימה אזי תעריף הנסיעה יחושב לפי העי שינויים אשר הינם מעבר

ביותר באותה  יעה ליעד הרחוקישולם מחיר הנס על נסיעה לכתובת נוספת בציר הנסיעה (1)

 וב של היעד הנוסף. מהמחיר הנק 15%ה + נסיע
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 25%תהיה: מחיר היעד המרוחק ביותר +  התמורה –היו יותר מנקודה אחת במידה שי (2)

 יעד הבא אחרי היעד המרוחק ביותר. לדוגמא: ממחיר הנסיעה ל

o לול: יעד א', יעד ב', יעד ג', מכללה.המס 

o 100ג' תעריף יעד ₪,  300תעריך יעד ב'  ₪, 400: יעד א' תעריפים ₪ 

o  :475=25%*400+300התמורה . 

כולל מע"מ, זאת במקום ס"ק ₪  40תוספת של ף נוסע נוסף מאותה העיר תחול בגין איסו  (3)

 עלה.( מ2)-( ו1)

₪  50עה של המונית תשולם תוספת של בגין איסוף דואר מאתר אשר נמצא בציר הנסי (4)

דת הנוסע. תוספת הנוסע או אחרי הורסוף טרם איסוף את הדואר יש לא כולל מע"מ.

 תר מחצי שעה.דה והנהג ממתין לדבר הדואר יוספת בגין המתנה תשולם רק במינו

 

 נסיעת סרקביטול נסיעה ו .4.10

היציאה ליעד  אשר בוצעה מנקודתתיחשב כל נסיעה  - נסיעת סרק / ביטול נסיעה .4.10.1

סיעת סרק, עבור נ .המשימה, לא הושלמה ספקתלויות ב מסיבות שאינןהסופי אך 

 לא. ספק מחיר הנסיעה המישולם ל

נוסע ליעד ומכל סיבה שהיא, היה והגיע הספק עם ה –ך חזור ביטול נסיעה במסלול הלו .4.10.2

 .לבדב כיוון אחדלהנסיעה חזור, ישולם לספק התעריף  שאיננה תלויה בספק, בוטלה

יב ללה והספק מתחישה ע"י נציג המכתיע ,אם נסיעה הייתה נסיעת סרקב ,הקביעה .4.10.3

 לה.ביעתו של נציג המכלמראש לקבל את ק

 הצמדה .4.11

יום חתימת הסכם זה ע"י המכללה. ם קבועים למשך תקופה של שנה מתעריפי הנסיעה הינ

התחבורה  דשרע"י מיפורסם הצמדה אשר שיעור הריפים בהתאם להתעיעודכנו לאחר שנה 

 י העדכון יבוצע רקמובהר כ .סום"()להלן: "הפר של"ספיי/נסיעות במוניות מיוחדות" עבור

 ההסכם.  ם מהמועד הבא לאחר סיום תוקףמהפרסום אשר יפורס

 ביטוח:  .5

 
מציא ים הנדרשים להובלת נוסעים וטובין. הספק חייב להכי ברשותו הביטוח הספק מצהיר

יפורטו כל בה ומים ומאושרים ע"י חברת ביטוח מוכרת בישראל ואישורי קיום ביטוחים כשהם חת

ת עיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרסעיף הביטוח הינו מפח הביטוח המצ"ב. נאים כאמור בנסהת

מקרה בו תוגש תביעה כנגד המכללה ע"י גורם . בכל ית של החוזהתנאי מתנאיו יהוו הפרה יסוד

 סכום בו תחויב, אם תחויב, לרבות הוצאות משפט את המכללה בכל מתחייב הספק לשפות כלשהו

 .כ"ט עו"דוש

 וח רכוש נוסף או משלים כאמוריטוחים נוספים ו/או משלימים. בכל ביטפק רשאי לבצע בהס

ללה ומי מהבאים מטעמה, אולם הויתור כאמור ות תחלוף כלפי המכייכלל סעיף בדבר ויתור על זכ

 וטחכמו כן, לעניין ביטוחי חבויות, יורחב שם המב ול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.לא יח
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טוח כאילו נערך בנפרד עבור וף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביכללה, וזאת בכפלכלול את המ

 ל אחד מיחידי המבוטח. כ

 
 

 י כללישיפו .6

הוצאות אותם, לרבות בגין  ל הקונה ועל סגל הקונה, יפטור אותם מחבות וישפההספק יגן ע

או תוצאה מרשלנות היא נובעת, ככי , כנגד כל תביעה או דרישה  הנובעת, או שנטען משפטיות

נאי מתנאיו של הסכם סגל הספק, או עקב הפרתו של תממעשה או מחדל מכוון מצד הספק או 

 הספק. זה על ידי

 
 
 ום תנאי תשל .7

הסכם  של הספק על פי והתחייבויותיל יתר תמורת השירותים וכל חלק מהם ותמורת ביצוע כ

יטוי מוצהר כי הב ם.בסעיף תשלומיים זה, תשלם המכללה לספק את המחירים הנקוב

 " כולל גם כל חלק ממנו.התשלום"

צורפו כללה. לכל חשבון יורטים כדין ובהתאם להנחיות המהספק יגיש למכללה חשבונות מפ

 ו/או מסמכיםלמשלוחים ה המתייחסים אישורי הקבלח הנסיעות והעתקי "דוכאסמכתא 

 זה. וקפו של הסכםת תנוספים או אחרים שיקבעו על ידי המכללה בתקופ

ו ע"י רטים כאמור, ובתנאי כי יאושרלם לספק כנגד הגשת חשבונות כדין המפוהמחיר ישו

י ידוע לו, שלא יאושר חשבון ללא תעודות רש, והספק מצהיר כהמכללה. מודגש בזה במפו

את פרטי מקבל המשלוח, תפקידו, התאריך ואישורי הקבלה המתאימים, הכוללים המשלוח 

 המשלוח. צועושעת בי

הזכות לקזז מהחשבונית את ח ואישורי קבלה מתאימים, תהא למכללה דר תעודות משלובהע

משלוח ואישורי קבלה חתומים עד למסירת תעודות לום בגין המשלוחים הרלבנטיים התש

אלא בנושאים –זכות או סוד אחרים ע רצון. אין באמור כדי לגרוע מכל כנדרש או תחליף משבי

 סכם או כל דרך.מכללה לפי ההם לאחרים העומדי

בתנאי תשלום פרע לספק . כל ריכוז חשבונות ייל חודשבסופו של כהספק יגיש ריכוז חשבונות 

התשלום,  שהספק ימציא למכללה, לפני קבלתוף לכך ובכפ החשבונית יום מיום 45שוטף + 

 מס כדין. חשבונית

 מוצהר כי המחיר כולל מס ערך מוסף.מוסכם ו

לכל רשות  י כל דין, או להעבירואשר היא חייבת לנכותו על פ כוםה מן המחיר כל סהמכללה תנכ

 ם על ידי הספק.יומצא לה קודם לכן פטור מתאי מוסמכת, אלא אם כן

מעט מס ערך מוסף, לום חובה מכל סוג שהוא, יהא כינויים אשר יהא, לכל מס, היטל או תש

זה יחולו על הספק כם העסקה שעל פי הסהחלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על 

 ל ידו.וישולמו ע

ע ומוחלט  וכי הינו קבו בסעיף הצמדה לעילרט כי המחיר, בכפוף להצמדה כמפומוצהר ומוסכם 
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צאות הכרוכות ה, נאותה והוגנת לספק, לרבות רווח, עבור כל ההוהוא כולל תמורה מלא

על פי כל דין. הספק  או על  פי הסכם זה בויותיו של הספקיבעות מהשירותים וכל יתר התחיוהנו

במחיר, בין מחמת עליות שכר  ע מהמכללה העלאות או שינוייםע ולא יהיה רשאי לתבולא יתב

י טבע, הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים או תשלומבודה, שינויים בשער החליפין של המע

המחיר  חר.גורם נוסף או א מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כלחובה אחרים מכל 

תמורת לשלם לספק תמורת השירותים ו היחידה שתידרש המכללהיהיה התמורה המלאה ו

 האמור והמוסכם בו.ביצועו של הסכם זה וכל 

ו/או תמורה מצד  ות מוצהר כי לספק לא תהא זכות כלשהי לקבל תשלוםלשם מניעת ספיק

 .ליוזה ו/או בקשר ע אחר כלשהו עבור השירותים ו/או לפי הסכם לישי ש

 

 

 שינויים .8

ותים או לשנות את צם ו/או להפסיק את היקף השיראית מדי פעם בפעם לצמהמכללה תהיה רש

יום לפחות  14בהודעה מוקדמת בכתב של שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה סוגם על פי 

כתב על יום מיום הודעתה האמורה של המכללה ב 14בתום  צהר בין הצדדים כיומוסכם ומו

זה בטל ומבוטל בכל הקשור השירותים יהיה הסכם  ביטול ו/או על הפסקת חלק מןאו צמצום ו/

את ומתחייב כי לא מהם הנזכר בהודעה. הספק מצהיר בז וגע לאותם השירותים או כל חלקוהנ

שהוא לרבות דרישה לפיצויים בכל הנוגע  או דרישה מכל סוג/תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו

ק כאמור אמור. אחריותו של הספטול אותו חלק מן השירותים כבי ו/או הפסקת ו/אולסיום 

 תופסק עבודתם של עובדי הספק או מיהספק חלה ותחול גם במקרה בו  בהסכם זה כלפי עובדי

 זו. בפסקהן השירותים כאמור מהם עקב צמצום ו/או ביטול ו/או הפסקת כל חלק מ

ולהזמין מן הספק ביצוע  תיםב את היקף השירוהמכללה תהיה רשאית מפעם לפעם להרחי

 ל פי סעיף זה יחולו כל הוראותוקדמת. על שירותים שיוזמנו עותים נוספים בהודעה משיר

 ע"י המכללה ביצוע שירותים שאינם מאלה שיידראם  הסכם זה לרבות תשלום המחיר ואולם

 יתואם המחיר בהסכמה בין הצדדים.מעלה  בסעיפיםהמפורטים 

 

 הסכםהפרת  .9

 או ההסכם.סודית, על פי כל דין לבטל הסכם זה בשל כל הפרה יית המכללה רשא

ה וימצא כי ציון הספק בסקר הינו הערכת ספקים מידי תקופה. במידהמכללה מבצעת סקר 

 .לאלתרשרות כללה לבטל את ההתקנקודות(, רשאית המ 100נקודות )מתוך  70תחת לרף מ

 ליכים נגד הספק או מי מטעמובה ההסכם באם הוחל בנוסף רשאית המכללה להביא לביטול

אלו לא  סול עסקים באופן אחר, והליכיםס נכסים, הסדר נושים ו/או חיבהם פירוק, כינו ששי

 יום. 30בוטלו תוך 

אמור הסכם לאלתר. אין בר הספק הפרה יסודית תהא המכללה רשאית לבטל את הבאם הפ

כה כל סעד או תרופה או הזול המכללה לקבל מבסעיף זה מלמנוע מהמכללה לגרוע מזכותה ש
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 כל דין.ם ו/או נוספים על פי אחרי

בכתב בלבד, והביטול ייכנס לתקפו ללה יעשה באמצעות הודעה לספק ביטול ההסכם ע"י המכ

 מועד שתקבע המכללה בהודעה.ב

 

 מתאמים .10

 אמצעות המתאמים המפורטים להלן:ין הצדדים תתנהל בכל תקשורת ב

 מתאמים עסקיים

  קונהם המטע  מטעם הספק

  שם  שם

  תואר  תואר

  כתובת  כתובת

  טלפון  פוןטל

  פקס  פקס

 

 שיפוטה מיקום .11

ם השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט הצדדים מסכימים כי מקו

 המוסמכים באזור הצפון.

 

 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________  ___________________ 

 הספק  כללה האקדמית צפתהמ
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 התקשרות הסכםביטוח ל - התקשרותלהסכם ה Iנספח 

 
 

 תאריך:______________

 לכבוד
 ות ו/או עמותות בנותלת צפת ו/או חברות בנכללה האקדמית בצפת ו/או מכלהמ
 11שלים ירו' רח

 ("המזמין": להלן) צפת
 

 שירותי הסעה לביצוע________  מיום הסכם  עם קשרב םביטוחי קיום על אישור :הנדון
_______________  לבין המזמין  בין  שנחתם"(   העבודות: " להלן)

 "(הקבלן: " להלן_)________________
 

:  הלןל)  המזמין שם על וכן  שלו נהמש קבלני שם ועל  הקבלן שם לע ערכנו כי בזאת שריםמא הננו
 :העבודות ביצוע עם בקשר להלן המפורטים יםטוחהבי את" ( המבוטח יחידי"
 

 כללי שלישי צד חביטו .1

 או/ו אדם לכל להיגרם עלוליםה קנז או/ו אובדן הישראלי בגין הדין פי על הקבלן של אחריותו גיןב
 כתוצאה מומטע מי או/ו עובדיו או/ו זמיןהמ( האמור מכלליות לגרוע בליומ) לרבות כלשהו גוף

 בגבול ההסכם שואינ העבודות ביצוע עם בקשר מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו הקבלן של מפעילותו
 ₪. 4,000,000.- של אחריות

 הביטוחי הכיסוי לפיו, בלבד המבוטחות לעבודות שרבהק, צולבת אחריות סעיף כולל זה ביטוח
, התנאי על זו פוליסה בלבד שמו על הוצאה כאילו, בנפרד המבוטח דמיחי אחד כל על יחול בפוליסה

 שותפות של דינה. אחריםה המבוטחים של ומםבקי תלויה ובלתי נפרדת כשהיא, וחריגיה הוראותיה
 .אחד משפטי גוף כדין, אנשים כמה הכוללת

 ו עבור הקבלן.ו מכוסה בביטוחי החובה שהוצארם  מרכב מנועי ושאינכיסוי יכלול גם נזק גוף שיגה
 טעמו ו/או עבורו יחשב לרכוש צד ג'.ם מרכוש המזמין ו/או רכוש הנוסעי מוסכם בזאת, כי

   
 _________ עד תאריך:______________ )כולל(.טוח מתאריך: _____תוקף הבי

 
 דיםעבימ חבות ביטוח .2

 מטעמו מי או/ו עובדיו לכל להיגרם העלולים נזק או/ו בדןאו בגין דין כל פי על הקבלן של אחריותו בגין
 פרוייקטה או/ו העבודות ביצוע עם בקשר מטעמו מי או/ו יוובדע או/ו הקבלן של מפעילותו וצאהכת

 .וחהביט לתקופת כ"ובסה למקרה ₪  20,000,000.- של אחריות בגבול םההסכ נשוא
                     .עביד של מי מעובדי הקבלן   המזמין היה ויחשב כמ ביטוח זה כולל את חבותו של

 
 תאריך:______________ )כולל(.עד ביטוח מתאריך: ______________ תוקף ה

 
 לרכב מנועיביטוח חובה  . 3

 פ"י החוק.ש עשרים בזאת כי ביטחנו את כלי הרכב של הקבלן בביטוחי חובה כנדראנו מא
 

 לל(.עד תאריך:______________ )כוריך: ______________ תוקף הביטוח מתא
 
 מנועי ביטוח צד שלישי לרכב .4

-אחריות של את כלי הרכב של הקבלן בביטוח צד ג' רכב בגבול  חנואנו מאשרים בזאת כי ביט
.1,000,000 .₪ 
 

 ______ )כולל(. ___תוקף הביטוח מתאריך: ______________ עד תאריך:_____
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 :כלליות הוראות
 :הבאות להוראות כפופים יהיו הקבלן ביטוחי

 או/ו טענה כל על  מוותרים אנו וכי  ידכם על נערך אשר  ביטוח לכל קודמים  ל"הנ  הביטוחים .א
 .טוחיכםבי שיתוף בדבר דרישה

 אחריות תא יכלשה בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( , כזה יהיה אם) פוליסותב סעיף כל .ב
 .המזמין כלפי יופעל לא, אחר ביטוח קיים כאשר, המבטח

 פיצוי ממנו עתוב היה לא סביר מבוטח אשר גוף או אדם כל כנגד לתחלוף זכותנו לע מוותרים הננו .ג
 והתחייב המזמין או/ו שהמבוטח או אליו זיקה למזמין או/ו שלמבוטח גוף או/ו אדם כל וכן

 ורוית אולם, מכללא או שמפור עבודה בחוזה המבוטח עם ורהקש אחר אדם כל או/ו לשפותו
 .זדון כוונת בתוך לנזק גרם שרא אדם כלפי יחול לא כאמור

 תקופת במהלך ידינו על  לצמצום תנאי הביטוח או לביטול  םניתני  יהיו לא ל"הנ הביטוחים .ד
 .יום מראש 30אם תישלח אליכם הודעה לכתובת הנ"ל, בדואר רשום,  הביטוח, אלא

 .בלבד הקבלן על חלה בנזקים העצמית והשתתפות הביטוח מיותפר לתשלום שהאחריות לנו דועי .ה
 לא זו פוליסה פי על מהזכויות רועלג העלול המבוטח מיחידי יחיד של למחד או מעשה כי, מוסכם .ו

 . זו סהפולי פי על המזמין מזכויות יגרע
 
 

 . לעיל האמור ידי על במפורש שונו שלא מהכ דע וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי כפוף זה אישור
 
 

 ,רב בכבוד        
 

  
 ביטוח רתחב חתימת   
  

 עץ לביטוח ולניהול סיכוניםיו-ספח זה יש לפנות לראובן קוניאקלבירורים בעניין נ

 rkoniak@be-sure.co.ilדוא"ל :  , 03-6411191טלפון: 
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 להסכם ההתקשרות IIנספח 

 ערבות ביצוע
 

 לכבוד

 כללה האקדמית צפתהמ

 , צפת11ים רח' ירושל

 

 ___רבות מס' __________________הנדון: ע

מכללה האקדמית צפת(, אנו הם מטע 07TX/19ה במכרז פומבי מס' לבקשת _____________)הזוכ

ש"ח( שיוצמד למדד,  שמונים אלף)במילים: ₪  80,000 וק כל סכום עד לסךערבים בזה כלפיכם לסיל

__ )להלן: "החייב"( מאת:________________תאריך _________ אשר תדרשו ן מכמפורט להל

 האקדמית צפת. המכללהעבור  07TX/19מכרז מס' בקשר עם 

ע"י  ת ופירות, המתפרסםנח "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקוהמולצרכי ערבות זו 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.

י קבלת דרישתכם על דד האחרון שפורסם לפנו כדלקמן: אם יתברר מתוך המושבהפרשי ההצמדה יח

יום הגשת הצעת ע בדד התשלום עלה לעומת המדד הידוזו )להלן: "מדד התשלום"( כי מפי ערבות 

שפורסם ביום _________, )להלן: "המדד  _______שנת                המציע, דהיינו המדד של חודש

המדד החדש לעומת  עור זהה לשיעור עלייתכום הערבות כשהוא מוגדל בשיב סהיסודי"( אזי יחוש

 "(.י )להלן: "סכום הערבות המוגדלהמדד היסוד

שינוי בסכום החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול  מדדלמניעת ספק, אם יתברר כי ה

 ת.הערבו

 ימים מתאריך דרישתכם 14תוך ל, אנו נשלם לכם מפעם לפעם, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגד

נה כל שהיא ם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגשתהיו חייבים לנמק את דרישתכהראשונה בכתב, מבלי 

ור ת סילוק הסכום האמשר לחיוב כלפיכם ו/או אחרת ומבלי לדרוש תחילה אבק שיכולה לעמוד לחייב

 מאת החייב.

 ד בכלל.וע חודש מיום הוצאתה 37 ערבות זו תישאר בתוקפה ל 

 להעברה או להסבה. הערבות אינה ניתנת 

 

בנק ____________ שכתובתו:   ות לסניף הבנק מס' _______ שלרישה על פי ערבות זו יש להפנד

____.______________________ 

 

או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף /תעשה בכתב ו –זו  * דרישה כאמור בערבות
 הערבות.

 

 

____________________ __________________ ____________________ 

 חתימות וחותמת הבנק     ות החותמים                   שמ                          תאריך            

 

 


