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 חברות הסעה עבור המוסד לביטוח לאומי   להקמת מאגר- 2008) 2029(מ'  מכרז מס
 

  פנייה למציעים- 1פרק 
 

 כללי .1

מעוניין להקים מאגר ספקים לאספקת שירותי הסעות מסוגים , ")המוסד: "להלן(, וסד לביטוח לאומיהמ 1.1
, ביניהן טיולים, המוסד נדרש לשירותי הסעות לפעילויות שונות ומגוונות"). השירותים: "להלן(שונים 

השירותים . ב"יואזכרות וכ, הסעת מתנדבים והסעת מבוטחי המוסד לטיפולים רפואיים, פעילויות חברתיות
מציעים שיזכו . הכל כמפורט במסמכי המכרז, הנדרשים הינם בזמנים ובהיקפים משתנים בכל רחבי הארץ

 .במכרז יכללו במאגר הספקים של המוסד ויספקו למוסד שירותים בהתאם למוגדר במסמכי המכרז

ח עבור כל אחד " ש300,000 -המוסד מעריך כי ההיקף הכספי השנתי עבור שירותי ההסעות יהיה כ 1.2
הסכומים מציינים  (7- ו6עבור אזורים  ₪ 600,000 - וכ4-5עבור אזורים  ₪ 800,000 -כ, 3 – 1מהאזורים 

, היקפים כספיים אלו הינם הערכה בלבד). בכל אזור, במצטבר, את הערכת המוסד עבור כלל הזוכים
ף לא להשתמש בשירותי זוכה המוסד לא מתחייב להשתמש בכמות מסויימת של שרותים מזוכה מסויים וא

 .הכל בהתאם לצורכי המוסד בפועל, מסויים כלל
 

 מסמכי המכרז המצורפים .2

 :את ההצעות יש להגיש בהתאם לנתונים ולדרישות המופיעים במסמכי המכרז המצורפים והמפורטים להלן

 ) 1פרק (נוסח פנייה למציעים  2.1

 )2פרק (מפרט השירותים הנדרשים  2.2

 )3פרק (ל במאגר חברות הסעה טופס הגשת הצעה להיכל 2.3
 )4פרק (נוסח חוזה לחתימה  2.4

 :נספחים 2.5

 )'נספח א(תצהיר לגבי שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  .2.5.1

 )'נספח ב(אישור על שימוש בתוכנות מקוריות  .2.5.2

 )'נספח ג(ח אודות מחזור כספי ותשלום לעובדים כמתחייב בחוק "אישור רו .2.5.3
 )'נספח ד(תשקיף למציע  .2.5.4

 )'נספח ה(שמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים נוסח התחייבות ל .2.5.5

 )'נספח ו(זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה  .2.5.6
 )'נספח ז(התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים  .2.5.7

 )'נספח ח(נוסח ערבות לביצוע  .2.5.8
 )'נספח ט(אישור על קיום ביטוחים  .2.5.9
 )'נספח י( תיחור פנימי –בקשה להצעת מחיר  .2.5.10

 )א"נספח י(תעודת משלוח  .2.5.11

 )ב"נספח י(מבנה חשבונית  .2.5.12

 )ג"נספח י(רשימת סניפי המשנה של המוסד בכל אזור  .2.5.13

 
 .יש לקרוא את כל המסמכים בעיון. בכל אחד מהמסמכים מופיע מידע רלוונטי וחשוב להצעה
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 הגדרות  .3

 . המוסד לביטוח לאומי-" המוסד"/"המזמין" 3.1

 . זה לפרק15 כהגדרתו בסעיף  נציג מטעם המוסד -" נציג המוסד" 3.2

 .  2 פרק 4.1  כהגדרתו בסעיף -" אחראי"/"נציג הסניף" 3.3

 .  מגיש ההצעה למכרז-" המציע" 3.4

 . מציע שהצעתו תזכה במכרז ויכלל במאגר חברות ההסעה של המוסד-" ספק מאגר/ספק" 3.5

 . 13 למוגדר בסעיף  ספק מתוך הספקים שיזכו בשלב התיחור בהתאם -" זוכה" 3.6

 . לחוזה9 כהגדרתו בסעיף  נציג מטעם המציע -" נציג ניהולי" 3.7

ה על מנת לספק את השירות נשוא /שר עמו נהג פרטי או חברה אשר הספק במכרז מתק-" קבלן משנה" 3.8
 .מכרז זה למוסד

 . מקומות ישיבה לפחות50והינו בעל , 1961-א"התשכ,  כהגדרתו בתקנת התעבורה-" אוטובוס" 3.9

 .50 - מקומות ישיבה ופחות מ35 אוטובוס המשמש להסעת נוסעים והינו בעל -" מידיבוס" 3.10

 .34 מקומות ישיבה עד 17על  אוטובוס המשמש להסעת נוסעים והינו ב-" מיניבוס" 3.11

 . 16 מקומות ישיבה עד 10 אוטובוס המשמש להסעת נוסעים והינו בעל -" רכב ציבורי זעיר" 3.12

והינו בעל רישיון להסעה מיוחדת על פי ההגדרת בתקנות ,  כלי רכב המשמש להסעות נוסעים-" מונית" 3.13
 ).לא כולל נהג( מקומות ישיבה 4ובעל , 1961-א"התעבורה התשכ

 .מידיבוס/ אוטובוס-" גדולב רכ"  3.14

 .מיניבוס/ רכב ציבורי זעיר-" רכב קטן "  3.15

 .  3.12  -3.9 רכב ציבורי זעיר ומונית כהגדרתם בסעיפים , מיניבוס, מידיבוס,  אוטובוס-" רכב"  3.16

 .  נסיעה ברכב שעומד כולו לרשות מזמין הנסיעה-" חדתנסיעה מיו" 3.17

 .  שעות1.5מ ומשך נסיעתה לא עולה על " ק40 נסיעה שאורכה עד - 'נסיעה מסוג א 3.18

 . שעות1.5או משך נסיעתה עולה על /מ ו" ק40 שאורכה עולה על  נסיעה לכיוון אחד-'נסיעה מסוג ב 3.19

 .  שעות1.5או משך נסיעתה עולה על /מ ו" ק40  שאורכה עולה על נסיעה הלוך ושוב-'נסיעה מסוג ג 3.20

 . המקום הגיאוגרפי שבו על כלי הרכב להתייצב לצורך ביצוע הנסיעה–" מקום התייצבות" 3.21

 . המקום הגיאוגרפי שבו כלי הרכב משתחרר בתום ביצוע הנסיעה–" מקום שחרור" 3.22

 

") המציע: "להלן(תי הסעות רשאים להגיש הצעות להיכלל במאגר מציעים שהינם תאגידים המספקים שירו .4
 . העומדים בתנאים ובדרישות המפורטים במסמכי המכרז

 
  פריסת מתקני המוסד וחלוקה לאזורים .5

עבור כל אזור מפורטים הסניפים ( אזורים כמפורט להלן 7 -לצורך אספקת השירותים חולקה הארץ ל 5.1
 ): הראשיים בלבד

 אשקלון ורחובות,  אשדוד- 1' אזור מס •
  באר שבע- 2' אזור מס •

 כפר סבא ונתניה,  חדרה- 3' אזור מס •

 רמת גן ותל אביב, רמלה, צ"ראשל, חולון, פתח תקווה, יפו,  בני ברק- 4' אזור מס •
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  ירושלים- 5' אזור מס •

 נהרייה והקריות, כרמיאל,  חיפה- 6' אזור מס •

 נצרת ועפולה, טבריה- 7' אזור מס •

 ג"מובא בנספח י) משנהכולל סניפי (פירוט של סניפי המוסד בכל אזור  5.2

 
 .י החלוקה לאזורים"הגשת הצעות עפ .6

 יוקם מאגר נפרד לחברות כאשר בכל אזור, 5 המצוינת בסעיף י החלוקה לאזורים "ההצעות למכרז יוגשו עפ 6.1
 . הסעה

על מספר האזורים בהם ספק יכול אין הגבלה , מציע רשאי להגיש הצעות נפרדות לכל אחד מהאזורים 6.2
 . להיכלל במאגר

בצורה ברורה לאילו אזורים מוגשת ) 3פרק (יציין בהצעתו , אזורים' מציע המעוניין להגיש הצעות למס 6.3
 . הצעתו

ת בכל סוגי כלי הרכב  את שירותי ההסעו יספקו9 בסעיף ספקים שיכללו במאגר ויזכו בתיחור כאמור  6.4
 .הנדרשים לביצוע השירותים

או בחתימה על חוזה כדי להבטיח מנת שירותים על ידי הספק בהיקף כלשהו או /אין בזכייה במכרז ו 6.5
 .בכלל

 
  תנאי סף להשתתפות במאגר .7

 :1976 –ו "על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים תשל 7.1

 . לניהול חשבונות ותשלום חובות מסאישור תקף .7.1.1

 . ד"חתום על ידי עו) 'נספח א(תצהיר לגבי שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  .7.1.2

 ).'נספח ב(ד על שימוש בתוכנות מקוריות "ח או התחייבות בפני עו"אישור רו 7.2

 .אישור על היות המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו 7.3

פעלת אוטובוסים בנסיעות מיוחדות או בנסיעות סיור בישראל לפי צו הפיקוח על מצרכים רישיון בתוקף לה 7.4
 . יש לצרף העתק של הרישיון, 1985 –ה "תשמ, )הסעות מיוחדות ושכירת רכב, הסעות סיור(ושירותים 

 ,המעיד כי למציע מחזור כספי בכל אחת משלוש השנים, )'בנוסח נספח ג(ח המבקר את המציע "אישור רו 7.5
 : על פי החלוקה הבאה, בהתאם לאזור אליו הוא מציע את הצעתו

 7' אזור מס 6' אזור מס 5' אזור מס 4' אזור מס 3' אזור מס 2' אזור מס 1' אזור מס 

 500,000 מחזור כספי
 ח"ש

500,000 
 1,500,000 ₪ 750,000 ח"ש

 ח"ש
1,500,000 

 ח "ש
1,000,000 

 ח"ש
1,500,000 

 ח"ש
 

 ).מ"לא כולל מע(הכנסות בגין שירותי הסעות זור כספי לעניין סעיף זה הינו מח, למען הסר ספק
על המציע להציג מחזור כספי מצרפי עבור , )אזור אחד(במידה והמציע מגיש הצעה ליותר מתת מכרז אחד 

 יציג 1,2מציע המעוניין להגיש הצעה עבור תתי מכרז , לדוגמה. האזורים אליהם הוא מגיש את הצעתו
 .ח לכל הפחות" ש1,000,000כספי בגובה מחזור 

 :המעיד כי המציע עומד בדרישות הבאות) 'בנוסח המצורף בנספח ד(ד "תצהיר חתום על ידי עו 7.6
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 . הסעותבמתן שירותי) 2006-2008(לפחות  השנים האחרונות 3למציע ניסיון של  .7.6.1

אשר שנת הייצור )  מקומות ישיבה180  -בכל מקרה לא פחות מ( רכבים לפחות 7, בבעלות המציע .7.6.2
 .2003 מתוכם לא תקדם לשנת 5של לפחות 

ו מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה /י בטיחות בתעבורה אשר קיבל/המציע מעסיק קצינ .7.6.3
למען הסר (על המציע לפרט מי הם קציני הבטיחות ולצרף תעודות רלוונטיות . על פי הנדרש בחוק

 ). חוק לפחותקציני הבטיחות יהיה כנדרש ב' מס, ספק

המציע מחזיק משרד להסעות ומעסיק מנהל מקצועי להסעות מיוחדות מוסמך על ידי המפקח על  .7.6.4
, )הסעות מיוחדות והשכרת רכב, הסעות סיור(התעבורה כהגדרתם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

 . 1985 -ה "התשמ

 
 

 .  קבלני משנהעל המציע להוכיח את עמידתו בתנאי הסף לעיל בעצמו ולא באמצעות 

 
 .  הצעה שלא תעמוד בכל התנאים תידחה על הסף.כל האמור בסעיף זה מהווה תנאי סף להשתתפות במאגר

 

 מסמכים נוספים שיצורפו להצעה .8

 ).'נספח ה(י המציע "נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע 8.1

וסמכים להתחייב בשם התאגיד ודוגמאות חתימה ד לגבי שמות מורשי החתימה בחברה המ"עו/ח"אישור רו 8.2
 ).'נספח ו(מטעם המציע 

 ).'נספח ז(התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים  8.3

. ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר" עסק בשליטת אישה"מציע שהוא  8.4
לחוק חובת '  ב2הוא כמשמעותם בסעיף " רתצהי"ו" אישור"משמעות כל המונחים לרבות , בסעיף זה
 .1992-ב"התשנ, המכרזים

על גבי טופס הגשת , שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה, רשימת הפרטים בהצעת המציע 8.5
 .   לפרק זה22על פי האמור בסעיף ). 3פרק (ההצעה 

יש לחתום על כל . כשהם חתומים, לרבות פרוטוקול כנס המציעים והברהות במידה וישלחו, מסמכי המכרז 8.6
על , בנוסף. מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם

בצירוף , ייחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע) 4פרק (וסיום החוזה , )3פרק (טופס הגשת ההצעה 
 .חותמת רשמית של המציע

 

 בחירת הספקים למתן השרותים .9

 .  הספקים של המוסדייכנסו למאגר) 7 בסעיף כאמור (שהצעותיהם יעמדו בכל תנאי הסף מציעים  9.1

בו ייבחרו הזוכים עבור מתן השרותים לשנה , לכל אחד מהאזורים, המאגראחת לשנה יערך תיחור בין ספקי  9.2
 . להלן13 כאמור בסעיף , ")התיחור הפנימי/שלב התיחור: "להלן(הקרובה 

הספק שיזכה בתיחור הפנימי יספק את שירותי ההסעות בכל כלי הרכב הנדרשים לביצוע השירותים  9.3
 .בהתאם לאמור במכרז זה
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 תוקף המאגר .10

לפי שיקול , כל פעםתוקף המאגר הינו לשנתיים עם אפשרות הארכה לפרקי זמן נוספים של שנה אחת  10.1
 .  שנים לכל היותר6מצטברת של עד לתקופה , דעתו הבלעדי של המוסד

 המאוחר מיום ההודעה על  ימים לכל14הספקים שיזכו במכרז יידרשו להיות מוכנים לאספקת שירות תוך  10.2
י הספקים תלויה בזכייתם "מובהר בזאת כי אספקת השירות ע. כניסתם למאגר חברות ההסעה של המוסד

אינו מתחייב למועד התחלת העבודה , מצידו, המוסד.  להלן13 בסעיף בהתאם למפורט , בשלב התיחור
 .  ים במכרז/כלשהו עם הספק

 
 תוקף ההצעות .11

דהיינו עד ליום ,  חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות6ההצעות למכרז תשארנה בתוקף למשך 
 . עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה, לבקשת המוסד,  המציע יאריך את תוקף ההצעה.17.9.2009

 
 כנס מציעים  .12

 לא יתקיים כנס מציעים 12.1

 

  שלב התיחור הפנימי-אופי השירות  .13

 "). תיחור/שלב התיחור הפנימי: "להלן(אחת לשנה יערוך המוסד תיחור בכל אחד מהאזורים  13.1

ר לפי האזורים בהם נבחרו להיכלל במאגר לכל אזור בנפרד  וללא תלות התיחור יערך בין כל ספקי המאג 13.2
 . בתיחורים האחרים

 בחירת זוכה בשלב התיחור 13.3

ובלבד שלא יעלה על , )'על גבי נספח י(כל ספק יידרש להציע מחיר עבור השירותים הנדרשים  .13.3.1
 .  זה בפרק14 בסעיף התעריפים המפורטים 

בהתאם למשקולות המופיעות בטופס בקשה . בחירת הזוכים תעשה על בסיס הצעות המחיר בלבד .13.3.2
 ). 'ב כנספח י"מצ(להצעת מחיר 

הציון הסופי יקבע . בלבד) Pהמצוין באות (המוסד יתייחס למחיר הסופי , לצורך שקלול הצעת המחיר .13.3.3
 נקודות וכל יתר הספקים האחרים ינוקדו 100יקבל  ) בכל תיחור בנפרד(כך שהמחיר הזול ביותר 

 .להצעה הזולהבציון נמוך יותר ביחס 

 .בכל מקרה ימלאו הספקים את כל סעיפי הצעת המחיר למטרת אספקת השירותים בפועל .13.3.4

"). הזוכים: "להלן(אשר הצעותים יהיו ההצעות הזולות ביותר , בכל איזור יבחרו עד שני זוכים .13.3.5
והם יקבעו על פי הצעתו של הזוכה , השירותים הינם מחירים אחידיםהמחירים שיקבעו עבור ביצוע 

. כלומר שני הזוכים יתנו שירותים לפי המחירים שהציע הזוכה השני, )אשר נתן מחיר גבוה יותר(השני 
 . במידה ובאיזור יהיה יבחר זוכה אחד בלבד המחירים יהיו על פי הצעתו

פי החלטתו הבלעדית של המוסד בהתחשב בכמות בשלב התיחור תהא ל) שנים/אחד(כמות הזוכים  .13.3.6
 . הספקים הקיימים במאגר באותו אזור ובהתאם לכמות השירותים הצפויה

בין ההעצה , 20%של הזוכי התיחור באזור אחד לא יעלה על ) P(בכל מקרה הפער בין הצעת המחיר  .13.3.7
< לה ביותר ההצעה היקרה שזכתה חלקי ההצעה הזו: א"ז(הזולה להצעה היקרה ביותר שזכתה 

תינתן למציע השני אפשרות לתקן את , 20%במקרה בו הפער בין ההצעות הזולות עולה על ). 1.20
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במידה והמציע לא מעוניין .  מההצעה המיטבית120%לא יעלה על ) P(לול הצעתו קהצעתו כך שש
 .תעבור הזכות למציע אחריו וכן הלאה, בזכות זו

אי הגשת הצעת . מחיר מהמוסד מחויב בהגשת הצעת מחירמובהר בזאת כי ספק שיקבל בקשה להצעת  13.4
 . מחיר עשויה לגרור הוצאה של הספק מהמאגר

ובכלל זה את המשקולות לבחינת , המוסד שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה הצעות המחיר 13.5
 .בהתאם לצרכיו, ההצעות

ים בתיחור לספק או מכל במקרה חרום בו המוסד נדרש לכמות גדולה של הסעות אשר אין ביכולת הזוכ 13.6
יידרשו הספקים האחרים במאגר , סיבה אחרת בה לא ניתן לספק את השירותים הנדרשים על ידי הזוכים

והתמורה שתינתן להם תהיה בהתאם להצעת המחיר שהגישו , לספק שירותים) שלא זכו בשלב התיחור(
 . בהליך התיחור

שנה (פקים עד לסיום ביצוע הליך תיחור פנימי הבא המחירים שיוגשו בשלב התיחור הפנימי יחייבו את הס 13.7
 ). לאחר מכן

 .שלח בקשה להצעת מחיר מכלל הספקים במאגר באותו אזוריעבור נסיעות הכוללות לינה ת 13.8

 

 תמורה ותעריפים מקסימאליים .14

הספקים יידרשו להציע הצעת מחיר . בשלב התיחור יפנה המוסד לספקים בכל אזור בבקשה להצעת מחיר 14.1
 אחד מהשירותים המופיעים להלן ובלבד שלא תעלה על המחירים המפורטים להלן בהתאם לאמור עבור כל
 .  לעיל13 בסעיף 

 : שישלם המוסד בעבור קבלת השירותיםהמקסימאלייםלהלן התעריפים  14.2

 

, בין אם מצוינים במסמכי המכרז ובין אם לאו, התעריפים שלעיל כוללים את כל הרכיבים וכל התוספות 14.3
 .מ"למעט מע, מגיעה לספקויכללו את כל התמורה ה

 
 

 :מחירון נוסף 14.4

 . מתעריף אוטובוס90%: תעריף מידיבוס .14.4.1

 . מתעריף רכב ציבורי זעיר120%: תעריף מיניבוס .14.4.2

  על 20%במידה ויידרש הספק לנסיעה ברכב ממוגן ירי תחול תוספת של : נסיעה ברכב ממוגן ירי .14.4.3
 .מחיר הנסיעה הרלוונטי

 מוניות רכב ציבורי זעיר אוטובוס 
 ₪ 370  520₪ :'הסעה מסוג א

 : 'הסעה מסוג ב
 ₪ 6.4  9₪ מ"מחיר לק

 :'הסעה מסוג ג
 ₪ 4.7  6.6₪ מ"מחיר לק

 ₪ 70 ₪ 80 מחיר לשעת המתנה

 
 נסיעה במונית

 -מ"מחיר לק
 ח" ש4
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היה והספק יעמיד לרשות המוסד רכב . אם לסוג הרכב אותו הזמיןמודגש בזאת כי המוסד ישלם לספק בהת 14.5
המוסד ישלם לספק את התמורה המגיעה לו עבור הרכב שהוזמן ולא עבור הרכב , גדול יותר מזה שהוזמן

 .באמצעותו סופק השירות בפועל

 תמורה 14.6

 תמורה לשירותי הסעות בכלל הרכבים פרט למונית .14.6.1

 :תחושב באופן הבא, פרט למוניות, התמורה לשירותי הסעות .14.6.1.1
  

 

  תעריף לפי סוג הרכב-' עבור נסיעה מסוג א )1
 

 מ" מחיר לקxמ " ק-' עבור נסיעה מסוג ב )2

 
 -' עבור נסיעה מסוג ג )3
 

 מ"מחיר לק× מ  "ק+ מחיר לשעת המתנה × שעות עבודה 
 

 

 .ימלא מזמין הנסיעה את המרחק וזמן הנסיעה המשוער) א"נספח י(בתעודת המשלוח  .14.6.1.2

ה וזמן ההמתנה שיחיבו את המוסד בפועל הם הזמן והמרחק אשר ימולאו על ידי הנסיעמרחק  .14.6.1.3
במידה , מטעם המוסד שיהיה נוכח בנסיעה) 2 בפרק 4.4 כאמור בסעיף (אחראי הנסיעה 

 . הנהג לדיווחובנסיעה כלשהי לא יהיה נוכח אחראי נסיעה המרחק וזמן ההמתנה יהיו בהתאם

 .תינתן תמורה להמתנה במידה והיתה המתנה בלבד' בנסיעה מסוג ג

הינו התמורה ) בהתאם לשלב התיחור הפנימי('  מחיר נסיעה מסוג א- תמורה מינימאלית .14.6.1.4
 . ללא תלות בזמן ומרחק ההסעה שביצע, המינימאלית לה יהיה זכאי הספק בכל מקרה
אולם , מ או הזמן עולה על שעה וחצי" ק40 -ול מבמידה והספק יידרש להסעה בה המרחק גד

',  תהיה נמוכה ממחיר נסיעה מסוג א'וג' עבור נסיעות מסוג במהחישוב התמורה הנגזרת 
 .'תשולם לספק עלות נסיעה מסוג א

 
 תמורה לשירותי הסעות באמצעות מוניות .14.6.2

 : תחושב באופן הבאבאמצעות מוניותהתמורה לשירותי הסעות  .14.6.2.1
 מ" מחיר לקxמ "ק

 

, כפי שצויין על ידי מזמין הנסיעה, מספר הקילומטרים בלבדבחישוב התמורה יילקחו בחשבון  .14.6.3
מזמין הנסיעה ימלא בתעודת המשלוח את המרחק הצפוי על פי המערכת . בתעודת המשלוח

 .  למדידת מרחקים בין ישובים-" מסלולן"הממוחשבת הקיימת במוסד 

 . ועל תוספת כבודה ולא על נסיעה בשעות הלילהנוסעים' לא ינתנו תוספות תשלום על מס .14.6.4

תחושב התמורה בהתאם , "מסלולן"בנסיעות אשר עבורן לא ניתן להעריך את המרחק באמצעות ה .14.6.5
 . כפי שיציין הנהג בתחילת הנסיעה ובסופה, מ בפועל"למספר הק
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שיעור . נו אחידהי) עירוניות ובין עירוניות(המחיר עבור כל סוגי הנסיעות במונית , למען הספר ספק .14.6.6
 מסך כל הנסיעות המתבצעות על ידי 5%-הנסיעות העירונית הנדרשות על ידי מוניות מוערך בכ

המוסד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לקבוע , היקף הנסיעות הינו לצורכי הערכה בלבד. מוניות
 . את היקף הנסיעות ואת תדירותן בפועל

 נציג המוסד  .15

  : למכרז זה הואנציג המוסד לכל עניין הקשור
 

 יאיר דר :שם
 מנהל תחום תחבורה :תפקיד

 02-6709412 :טלפון

 02-6515750 :פקס

 91909ירושלים , 13שדרות ויצמן  :כתובת
  

 

 שאלות והבהרות .16

 24.2.2009עד ליום שלישי  ,ל"יש להפנות בכתב לנציג המוסד הנ, שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז 16.1
הפניה תכלול את פרוט ). שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו(פקס בלבד ה באמצעות 12.00שעה 

 .יש לאשר את קבלת המסמכים בטלפון. הפקס וכתובת דואר אלקטרוני' מס, פרטי השואל, השאלה

 .המוסד אינו מתכוון לענות על שאלות שתגענה לאחר מועד זה 16.2

באמצעות אתר ,  ללא ציון שם הפונהתשובות לשאלות ההבהרה יינתנו תוך שבעה ימים ממועד זה 16.3
 .מכרזים/אודות/ דף הבית il.gov.btl.wwwהאינטרנט של המוסד בכתובת 

 

 : הגשת ההצעות .17

, יש להגיש בשלושה עותקים במעטפה סגורה, את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה 17.1
 לאספקת שרותי הסעות 2008)2029(מ' מכרז מס"שעליה ייכתב , הוי כלשהםשלא תשא עליה סימני זי

 ". למוסד לביטוח לאומי

 .לרבות נספחים, להצעה יצורפו כל מסמכי המכרז ומסמכי  ההצעה 17.2

 ". העתק"וסימון שני העתקי ההצעה במילה " מקור"יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה  17.3

 13 בשדרות ויצמן 2 המכרזים הממוקמת בארכיב שבבניין הראשי בקומה על המעטפה להגיע לתיבת 17.4
  .15.00 שעה 17.3.2009שלישי לא יאוחר מיום אצל מר יוסי מרציאנו ירושלים 

 .ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד
 

 . בחשבוןמעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא 17.5

יש להקפיד על קבלת . יקבל המציע אישור על מסירת ההצעה,ועל פי דרישתובתמורה למסירת הצעתו  17.6
 .אישור זה

כל שינוי שיעשה במסמכי המכרז או כל . אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש 17.7
לא יובא , וואי או בכל דרך אחרתי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב ל"בין ע, הסתייגות ביחס אליהם
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במידה . בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה
 .והמוסד יחליט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל

 

 )קבלני משנה(שלמות ההצעה ואחריות כוללת  .18

ים המסוגלים ומתחייבים לספק את מכלול השירותים הנדרשים מהם בהתאם למכרז רשאים לגשת מציע 18.1
 .או באמצעות קבלני משנה/באמצעות עובדיהם הקבועים ו, למפורט במכרז זה

. ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת 18.2
לכל הפעילויות והתוצרים שלו ושל כל מי מטעמו לרבות כל מגיש ההצעה יחשב למציע הראשי ויהיה אחראי 

והתחייבויותיו לגבי עובדיו יהיו תקפות גם לגבי כל אחד , וכל מי מטעמם, אחד מקבלני המשנה מטעמו
 . מקבלני המשנה ועובדיהם

באחריות המציע לדאוג כי כל קבלני המשנה עימם יתקשר לצורך מתן השירותים נשוא , למען הסר ספק 18.3
, יעמדו בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי מכרז לרבות הדרישות לגבי כלי הרכב, ז זה למוסדמכר

עמו אשר יתנו ידאג המציע כי לקבלני משנה מט,  כמו כן . )2 פרק 8  -6 סעיפים (הנהגים וכללי הבטיחות 
 : שירותים למוסד במסגרת מכרז זה  יהיו המסמכים הבאים

אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות (אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות וגופים ציבוריים  .18.3.1
ניהול פנקסי חשבונות ואישור , לרבות אישור בדבר עוסק מורשה. (1976 -ו"התשל, )מס
 ).מ"מע

 .יד בבעלותו מסמך התאגדות עדכני מרשם החברותבמידה וקבלן המשנה הינו תאג .18.3.2

 . הסכם בין המציע לקבלן המשנה לא ישחרר את המציע ממחויבויותיו ומאחריותו הכוללת כלפי המוסד 18.4

שיועסק במתן השירותים מטעם , המוסד יהיה רשאי לפסול בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי קבלן משנה 18.5
או קבלני המשנה מטעמו ובמקרה זה קבלן המשנה /י הספק ומבלי לנמק וללא כל התחייבות כלפ, הספק

המוסד רשאי שלא לפנות לספק בבקשה , כמו כן. או העובדים מטעמו יפסיקו את מתן השירות למוסד מיד/ו
במידה וספק זה הפעיל קבלן משנה שאינו עומד בדרישות , להצעת מחיר לאורך כל תקופת ההתקשרות

 . המפורטות לעיל

או שיפוי בגין הפסקת /או מי מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או קבלן משנה מטעמו ו/ ומובהר כי הספק 18.6
 .עבודת קבלן המשנה לפי סעיף זה

 
 התחייבויות ופעילויות הנדרשות מהספקים הזוכים להיכלל במאגר ובשלב התיחור .19

 בדבר קיום כל כתנאי מקדים לכניסה למאגר ידרשו המציעים אשר יעמדו בדרישות הסף להמציא אישור 19.1
 .  ימים ממועד ההודעה בדבר הזכייה7תוך ' הביטוחים בנוסח המצורף בנספח ט

עבור כל אזור בו ,  12,000₪בסך ) ערבות לביצוע(הזוכים בשלב התיחור ידרשו להמציא ערבות בנקאית  19.2
ועוד הערבות תהיה בתוקף בכל תקופתה בה התיחור תקף . 'בנוסח המצורף בנספח ח, הם נכללים במאגר

פ "הערבות תהיה ערבות בנקאיות או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע.  יום90
י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות " ואשר אושרה ע1981-א"תשמ, חוק הפיקוח על עסקי הביטוח

 . למכרזים ממשלתיים

 הוצאת ספק מהמאגר  .20

 כל תקופת  ימים במהלך30ובכתב של בהתראה מראש המוסד יהיה רשאי להוציא ספק ממאגר הספקים  20.1
 . החוזה



 

   מאגר חברות הסעה�  2008) 2029(מ'  מכרז מס  סד לביטוח לאומי ומה 
12

המוסד יהיה רשאי להוציא ספק ממאגר הספקים במידה והשירותים שיספק למוסד לא יעמדו , בנוסף 20.2
. מהנציגים בסניפים לגבי שירותי הספק, בכתב, ד שלילית"או ניתנה חוו/בדרישות המוגדרות במכרז זה ו
הפעלת קבלן משנה , מודגש בזאת כי לעניין זה. ה כנגד המוסד בעניין זהלספק לא תהיה כל טענה או תביע
כמוה כאי ,  בדרישה אחרת מבין אלו המפורטות במכרז זהאו/ ו18 בסעיף שלא עומד בדרישות המפורטות 

 . עמידה של הספק בדרישות המכרז

י הספק הנוסף שזכה "יסופקו ההסעות הנדרשות ע, תיחור הוצא מהמאגרבמידה וספק אשר זכה בהליך ה 20.3
 .בהצעת התיחור ובימדה וזכו שניים

 .יערך תיחור נוסף בין הספקי המאגר, במידה וכל הספקים שזכו בתיחור יוצאו מהמאגר תוך כדי מתן שירות 20.4
 

 זכויות המוסד .21

ניסיון העבר שלהם ופרטים ,  להצעתםהמוסד יהיה רשאי לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר 21.1
יהיה המוסד רשאי לברר פרטים , כמו כן. הכל בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים, אחרים שימצא לנכון

 .במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות דומה

או העבודה או /המוסד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו. המוסד אינו מתחייב לקבל כל הצעה 21.2
ללא , וזאת גם לאחר שיוכרז על הספקים שיכללו במאגר, תקציביות או אחרות, לו מסיבות ארגוניותלבט

 .במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים. ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי, צורך בנימוק החלטתו

לדעת ש, המוסד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שיש בה חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז 21.3
או שינויים כלשהם מהאמור /או שתהיינה בה הסתייגויות ו/המוסד מונעת מלהעריך את ההצעה כדבעי ו

או תוספות מעבר לאמור /או הסתייגויות ו/היה והמוסד יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו. או בחוזה/במפרט ו
צמו את הזכות להשתמש המוסד שומר לע. יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המוסד, או בחוזה/במפרט ו

 .בתחבורה ציבורית ככל שניתן

 . או בכל האזורים במידת הצורך/המוסד רשאי להרחיב את המאגר לספקים חדשים באזור מסויים ו 21.4

 
 

 התבוננות בהצעות של מציעים אחרים  .22
ן יתכ, ")חוק חובת המכרזים: "להלן(, 1992-ב"י חוק חובת המכרזים התשנ”המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ 22.1

 . שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה ויזכה

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי  22.2
על גבי טופס הגשת ההצעה (או מסחרי יציין המציע במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים 

ההחלטה הסופית על .  הצעתו כולהייראה כמי שהסכים לחשיפת,  יציין פרטים שכאלהאמציע של). 3פרק 
י שיקול דעתה להציג כל ”ועדת המכרזים תהא רשאית עפ. חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים בלבד

מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת 
דרישות או תביעות , הגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענותב. המכרזים

 .כנגד המוסד בגין כל החלטה בנדון

ובמסגרת הליך העיון בהצעות , יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים 22.3
 .ניתן יהיה להציגה כאמור
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  מפרט דרישות השירות– 2פרק 

 
 מבוא .1

על המציעים לעמוד . מפרט זה מאגד את הדרישות למתן שירותי ההסעות של המוסד לביטוח לאומי 1.1
השתתפות במכרז מהווה התחייבות על . או ביתר מסמכי המכרז/בכל הדרישות המפורטות במסמך זה ו

 . במכרזיכולת ומחויבות המציע לעמוד בתנאים ובדרישות אלו בכל אזור וסוג כלי רכב בו הוא מתמודד

דרישות פרק זה מתייחסות לכל ספק שיידרש לתת שירות בין אם הינו הספק הזוכה ובין אם הינו ספק  1.2
 . אלא אם צויין אחרת, 1  לפרק13.6 כאמור בסעיף , במאגראחר 

במידה , יספקו שירותים למוסדכל האמור בפרק זה יחול ויחייב גם את קבלני המשנה מטעם הספק ש 1.3
 .ויהיו כאלה

 

 צרכי המוסד .2

 :המוסד נדרש לשרותי ההסעות למטרות הבאות 2.1

 ).טיולים וכדומה(הסעות עובדים לפעילויות שונות  .2.1.1

כגון הסעת מתנדבים לבתי הקשישים ופעילויות חברתיות , הסעות מטעם האגף לייעוץ לקשיש .2.1.2
 ).סיורים וכדומה, טיולים(שונות 

, לוויות, טיפולים רפואיים,  האגף לנפגעי פעולות איבה לפעילויות חברתיותהסעות מטעם .2.1.3
 .'אזכרות וכו

המוסד משתמש בשירותי ההסעות לצרכים נוספים בהתאם לנדרש וכפי שהוא מוצא , כמו כן .2.1.4
 .לנכון

 ובהתאם לצרכי 1 בפרק 3 בסעיף י הגדרתם "המוסד יזמין מהספק  שירותי הסעות בכלי רכב שונים עפ 2.2
המוסד שומר את הזכות . מספר ההזמנות אינו קבוע והוא משתנה על פי צורך המוסד. המוסד בכל עת

 .להגדיר את סוג כלי הרכב בו הוא מעוניין לנסיעה ספציפית

 .על הספק להחזיק כלי רכב ונהגים זמינים בכל אחד מהאזורים בהם הינו רשום במאגר 2.3

 

 לוחות הזמנים לאספקת השירות   .3
 :הנדרש בזמנים הבאיםהספק יידרש להעמיד כלי רכב ולבצע את השירות  3.1

 .  שעות ממועד הקריאה48 שליחת הרכב למקום הנדרש תוך -קריאה רגילה  .3.1.1

 .  שעות ממועד הקריאה12 שליחת הרכב למקום הנדרש תוך -קריאה דחופה .3.1.2

 . הנדרש תוך שעתיים ממועד הקריאה שליחת הרכב למקום -קריאה דחופה ביותר .3.1.3

 .ותוגדר בתעודת המשלוח, נציג הסניף/הגדרת סוג קריאה תהיה על פי הגדרת מציג המוסד
בנתיב הנסיעה הקצר ביותר ,  ומיידיבאופן ישיר, הספק מתחייב לבצע את שירות ההסעה במקצועיות 3.2

 . וללא סטיות

הספק יעמיד . רך כל תקופת ההתקשרותי המוסד לאו"אספקת השירות תתבצע במועדים שידרשו ע 3.3
בעצם הגשת ההצעה מתחייב . בכל ימות השנה, לרשות המוסד את כל כלי הרכבים בהתאם לצורך

 .המציע לעמוד בדרישה זו באם יזכה במכרז
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 נהלי עבודה .4

בכל סניף ימונה על ידי נציג המוסד נציג סניפי אשר יהיה אחראי לביצוע ההזמנות ויהווה איש קשר מול  4.1
 . הספקים באותו אזור

 הזמנת עבודה 4.2

הנציג הסניפי ישלח בפקס תעודת משלוח , במידה ועולה הצורך בשירותים נשוא מכרז זה .4.2.1
 .א" נספח י–לספק") טופס/התעודה: "להלן(להזמנת נסיעה 

לרבות מרחק הנסיעה המשוער אשר , בתעודת המשלוח ימלא מזמין הנסיעה את פרטי הנסיעה .4.2.2
 .המותקנת במחשבי המוסד, למדידת מרחקים בין ישובים" מסלולן"ימולא באמצעות מערכת 

,  שעות מקבלתו12תוך ) אישור פרטי ההזמנה(על הספק להחזיר בפקס את התעודה חתומה  .4.2.3
, שליחת התעודה חזרה הכרחית. במקרה של נסיעה דחופה יחזיר הספק את ההזמנה מיידית

על , כמו כן. מקבל את כל דרישות הנסיעהומהווה אישור כי פרטי ההזמנה נקלטו ושהספק הבין ו
במידה ואלו לא ידועים בשלב , הספק למלא את פרטי הנהג אשר יבצע את הנסיעה הנדרשת

 .ביצוע ההזמנה ידאג הספק כי הנהג יגיע לנסיעה כאשר פרטים אלו מלאים

באמצעותו או באמצעות קבלני ( הזמנות הנסיעות הנדרשות ממנו כלעל הספק לבצע את  .4.2.4
 ).משנה

ולהביא עימו את תעודת המשלוח כפי , על הנהג להגיע למקום המפגש בזמן המצויין בתעודת המשלוח 4.3
י "תעודת המשלוח ומלאה בפרטי הנהג המבצע את הנסיעה כפי שנשלחה ע. י נציג הסניף"שנשלחה ע

 .הספק

אחראי "). אחראי נסיעה: "להלן(בכל נסיעה ימונה אחראי אשר יהיה נוכח בנסיעה מטעם המוסד  4.4
שעות התחלת  וסיום העבודה , לרבות, הנסיעה ימלא את כל הפרטים הנדרשים בתעודת המשלוח

בתחילת הנסיעה ובסיומה לאישור כל , אחראי הנסיעה והנהג יחתומו במקום המיועד. ופרטים אישיים
 .פרטי ההסעה

י הנהג "משלוח עימולאו פרטי הנסיעה בתעודת ה, בנסיעות בהן לא מונה אחראי נסיעה מטעם המוסד 4.5
 . בצירוף חתימתו

 
 משרד הספק .5

 וערבי חג'  ובימי ו7:00-18:00בין השעות ' ה-'לצורך מתן השירות יפעיל הספק משרד מאויש בימים א 5.1
 . 7:00-13:00בין השעות 

או טלפונים סלולאריים עם כל כלי הרכב /יפעיל הספק מוקד קשר ובקרה המצויד במערכת קשר ו, כמו כן 5.2
 .ות למוסדהנותנים שיר

 . הספק ימנה איש קשר מטעמו עמו יכול המוסד להתקשר בכל שעות היממה ובכל ימות השנה 5.3

 

  כלי הרכב-דרישות .6

 :כל כלי הרכב שבאמצעותם יספק הספק שירות למוסד יעמדו בדרישות הבאות

 :גיל הרכבים 6.1

 . שנים לאורך כל תקופת ההתקשרות7 לא יעלה על -רכבים גדולים  .6.1.1

 . שנים לאורך כל תקופת ההתקשרות5 לא יעלה על -ניות רכבים קטנים ומו .6.1.2
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 .הרכבים בעלי לוחית זיהוי ישראלית 6.2

 . בכלי הרכב מותקנת מערכת מיזוג אוויר וחימום תקינה 6.3

 .פ כל החוקים וכללי הבטיחות של משרד התחבורה"כלי הרכב תקינים ע 6.4

 .נותכלי הרכב נקיים מבפנים ומבחוץ כולל ניקוי פנימי וחיצוני של החלו 6.5

 .ויפתחו ויסגרו כהלכה, לא ירעישו בזמן הנסיעה, חלונות ודלתות כלי הרכב תקינים 6.6

 .כל כלי הרכב מבוטחים כחוק 6.7

פ החוקים והתקנות של משרד "ע, על הרכבים להיות עם כל הרישיונות הדרושים להסעות נוסעים 6.8
 .להסעת נוסעים,  התחבורה

 על ידי משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים 6.9
 . עזרה ראשונה וכיבוי אש, לרבות מערכת מילוט, להסעת נוסעים

 . בכל הרכבים מותקנות דיבוריות לטלפון נייד המתאימות למכשיר בו משתמש הנהג 6.10

 . כלי הרכב יהיו מצוידים במכשיר קשר המקשר בין נהג הרכב לבין משרד ההסעות 6.11

 

  נהגים-דרישות .7

 : הנהגים מטעם הספק יעמדו בדרישות הבאותכל 
להסיע נוסעים בסוג הרכב בו הם מבצעים את , מטעם מנהל ההסעים אגף התחבורה, נהגים מורשים 7.1

 . הנסיעה

 ).תעודת זהות ישראלית כחולה בלבד(נהגים בעלי אזרחות ישראלית  7.2

 .נדרשות על פי חוקבעלי אישורים בתוקף המעידים כי עברו בהצלחה את כל הבדיקות הרפואיות ה 7.3

על הנהגים למלא את כל החוקים והתקנות המפורסמות על ידי משרד התחבורה החלים על נהגים  7.4
 .להסעות נוסעים

 .דהיינו רישיונות הרכב ורישיונות הנהג, על הנהגים לשאת את כל הרישיונות הנדרשים בכל נסיעה 7.5

 .נהגים מקצועיים ומנוסים להסעת נוסעים 7.6

 .וכתוב בשפה העבריתנהגים  יודעי קרוא  7.7

 4.3 כאמור בסעיף על הנהגים להגיע למקום האיסוף מצוידים בתעודת המשלוח מלאה בפרטי הנסיעה  7.8
 .לעיל

 . על הנהגים להיות זמינים בטלפון נייד במהלך העבודה 7.9

 :התנהגות הנהגים 7.10

 . על פי הנדרש בחוקי התעבורה של מדינת ישראלעל הנהגים לשמור את כל חוקי התעבורה .7.10.1

 . על הנהגים לשמור על כללי התנהגות נאותה ואדיבה בכל זמן מתן השירות .7.10.2

 . להיות בעלי חזות מסודרת והולמתו, על הנהגים להתלבש בצורה הולמת .7.10.3

המוסד שומר לעצמו את הזכות לפסילת נהג מסוים מלתת שירות למוסד בעקבות חוסר שביעות  .7.10.4
 .מאופן מתן השירות ככלל ומהתנהגותו בפרטרצון 

 

על כל בעיה שתהיה למוסד , המוסד רואה בספק אחראי בלעדי למילוי כל הדרישות המופיעות בסעיף זה
 . יפנה המוסד ישירו לספק ולא לנהג, בקשר עם הנהגים

 



 

   מאגר חברות הסעה�  2008) 2029(מ'  מכרז מס  סד לביטוח לאומי ומה 
16

 בטיחות .8

 . התקשרותהספק יעסיק קצין בטיחות על פי הנדרש בתקנות משרד התחבורה לאורך כל תקופת ה 8.1

כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על פי תקנות משרד התחבורה בנוגע לכלי רכב  8.2
 .המשמשים להסעת נוסעים

הספק אחראי לכך שכלי הרכב יהיו . פ הנדרש בחוק"כל כלי הרכב יעמדו בכל דרישות הבטיחות ע 8.3
 . מצוידים בכל המסמכים המאשרים זאת

הספק אחראי לכך שקצין הבטיחות יצייד את כלי .  קצין הבטיחות אחת לחודשי"כל כלי הרכב יאושרו ע 8.4
הרכב באישור בדבר ביצוע הבדיקה ועמידתם בה וזה ימצא אצל הנהג בכל עת ויוצג בפני נציג המוסד 

 .י דרישה"עפ

 . יסיע נהג נוסעים בכמות העולה על הכמות הנקובה ברישיון הרכבלא  8.5

 . לפני כל תחילת נסיעה למניעת הימצאות חפץ חשודעל הנהג לבצע סריקה ביטחונית 8.6

 .הנהגים לא ידברו בטלפון הנייד במהלך הנהיגה למעט דיבור באמצעות דיבורית תקינה 8.7

 
 רכב ממוגן .9

 .הסעות באזורים בעלי סיכון ביטחוני מחויבות להתבצע ברכבים ממוגני ירי 9.1

ל דעתו הבלעדי מהם האזורים וצירי  למצב ביטחוני ועל פי שיקוקצין הבטחון של המוסד יקבע בהתאם 9.2
 .הנסיעה  אשר מוגדרים בעלי סיכון ביטחוני

 .במידה ונדרש רכב ממוגן ירי יצויין זאת בטופס ההזמנה 9.3

 .הרכב הממוגן יהיה עם כל האישורים הנדרשים לרכב ממוגן 9.4

 

 נסיעה בכביש אגרה .10

 .המוסד לא ישלם לספק תוספת תשלום בשל לנסיעה בכביש אגרה 10.1

המוסד ישלם את עלות הנסיעה , יה דרישה ספציפית מטעם המוסד לנסיעה בכביש אגרהבמידה ותה 10.2
, באם תתבצע, מודגש בזאת כי נסיעה בכביש אגרה. בכביש האגרה עם הצגת החשבונית מטעם הספק

 . הסניף או מי מטעמם בלבד/י נציג המוסד"תחייב את המוסד בתשלום רק במידה ואושרה מראש ע

 

 פותדרישות שירות נוס .11

לפני זמן תחילת ההסעה המצויין בתעודת המשלוח '  דק15הנהג נדרש להגיע למקום איסוף הנוסעים  11.1
לפני זמן הנסיעה המצוין בתעודת '  דק5למעט בנסיעה המתבצעת על ידי מונית בה הנהג יגיע 

 .המשלוח

 .במקרה של תקלה ישלח הספק כלי רכב חלופי על מנת לבצע את ההסעה במועד הנדרש 11.2

 .בצע ניקוי פנימי לפני כל הסעהיש ל 11.3

 

 ביטול הזמנת נסיעה .12

 שעות לפני המועד המתוכנן לביצועה ללא כל תשלום 24המוסד רשאי לבטל הזמנת נסיעה רגילה עד  12.1
 . לספק
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ך לפני המועד א,  לעיל12.1 בסעיף במידה וההודעה על ביטול ההסעה תגיעה לאחר הזמן כאמור  12.2
 מהעלות אותה היה עליו לשלם 50% -יחויב המוסד ב, שנקבע לאיסוף כפי שצוין בטופס ההזמנה

 .במידה והנסיעה התקיימה כמתוכנן

 :המוסד יחויב באופן הבא, במידה והודעת הביטול תגיע לאחר הגעת הרכב 12.3

 .הנסיעה מהתשלום המתוכנן עבור אותה 100% -יחויב המוסד ב' בעבור נסיעה מסוג א .12.3.1

מ "לפי ק( מעלות הנסיעה המתוכננת 50%יחויב המוסד בשיעור של ' ג-ו' בעבור נסיעה מסוג ב .12.3.2
 ).משוער בלבד

 .ביטול קריאה דחופה או דחופה ביותר וביטול נסיעה במונית לא תזכה את הספק בתשלום 12.4
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  טופס הגשת הצעה להיכלל במאגר חברות הסעה-3פרק 
 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 יטוח לאומיהמוסד לב
 13שדרות ויצמן 

 91360ירושלים 
 

  להקמת מאגר חברות הסעה עבור המוסד לביטוח לאומי  2008) 2029( מ'מכרז מס: הנדון
  

הכל בהתאם לעניין , יש לראותו כאילו נכתב בלשון רבים, בכל מקום שהכתוב מדבר בלשון יחיד, בטופס זה
 .ובהתאמה למגיש ההצעה

 
 : ניסיוננולהלן פרטים עלינו ועל .1
 

 ______________________    שם המציע .א
 ______________________   מספר עוסק מורשה .ב

  ______________________     כתובת הספק .ג

 ______________________    הטלפון' מס 
 ______________________    הפקס' מס 
 E. MAIL                  ______________________ 

 ______________________    גידתא' מס .ד
 ______________________    שמות הבעלים .ה

______________________ 

 שמות הרשאים לחייב בחתימתם  .ו

 ______________________    את המציע
     ______________________ 

 איש הקשר לנושא מכרז זה .ז

 ______________________     :שם

 ______________________              טלפון סלולארי' מס
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 :האזור אליו מוגשת ההצעה וסוג כלי הרכב  .2

 
 במשבצת √ -יש לסמן ב(ים /ים הבא/הצעה זו הינה להכללות במאגר חברות הסעה ומתן שירותי הסעות באזור

 ):ים אליו מגיש המציע את הצעתו/המתאימה לאזור
 

  האזור
  אשקלון ורחובות,  אשדוד– 1' אזור מס
   באר שבע– 2' אזור מס
  כפר סבא ונתניה,  חדרה– 3' אזור מס
רמת גן , צ"ראשל, חולון, יפו ופתח תקווה,  בני ברק-4' אזור מס
 ותל אביב

 

   ירושלים והסביבה-5' אזור מס
  נהרייה והקריות, כרמיאל,  חיפה-6' אזור מס
  נצרת ועפולה,  טבריה-7' אזור מס

 
אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור , עסקיים, ע יפרט את כל הקשרים המקצועייםהמצי: ניגוד עניינים .3

לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או (ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיהם בהתאם להצעה זו 
 ).תאגידים

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
אנו מצהירים בזאת כי מעבר לאמור לעיל אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עימנו כל ניגוד עניינים  .4

ובמידה כי יתגלה , צור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למוסד בהתאם להצעה זועם גורמים אחרים העלולים לי
 . אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המוסד, חשש לניגוד עניינים כאמור

 

 :וכן הנימוק למניעת החשיפה, להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי .5

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 התחייבויות כלליות .6

ומצהיר שקראתי בעיון רב , המכרזכהגדרתו במסמכי , הנני מגיש בזאת הצעתי לאספקת שירות הסעות 6.1
הבנתי ואני מסכים לתנאים ולדרישות המהווים חלק , ל על כל נספחיו ותנאיו"את כל מסמכי המכרז הנ

 .י דרישותיו"שהצעתי ערוכה עפ, ומודיע בזה, בלתי נפרד ממנו

 .את כל ההסברים בכל הקשור למכרז, במידה ובקשתי, כי קבלתי, הנני מצהיר 6.2

 הנני מתחייב לספק את השירות לשביעות רצון המוסד ועל פי מפרט הדרישות ושאר אם תתקבל הצעתי 6.3
 .1וזאת בתמורה לסכומים המפורטים בפרק , תנאי המכרז והסכם ההתקשרות
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בעצם הגשת . הם מוגשת הצעתי/ים אליו/הנני מצהיר כי ידועים לי כל סניפי המוסד המשתייכים לאזור 6.4
אלו בהתאם /ים זה/ייב לספק שירותים לכל סניפי המוסד באזורהנני מתח, אלו/ים זה/הצעתי לאזור

 .  לדרישות וצרכי המוסד

י "לבצע את השירות עפ, היכולת והאפשרות הפיננסית, הניסיון, כי יש לי הידע המקצועי, הנני מצהיר 6.5
הדרושים למתן השירות באיכות גבוהה , ויש ברשותי האמצעים והעובדים המקצועיים, מסמכי המכרז

 .י האמור במפרט השירותים"ועפ

אני מתחייב לספק שירות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות ומקצועיות ומצהיר שיש ביכולתי לעמוד  6.6
ללא זכות לטענת עיכוב או , אני מודע לכך שקיבלתי על עצמי להציע מתן השירות במועד. בדרישות אלו

 .או כוח אדם בכלל/ח אדם מיומן ואו כו/לרבות בגין העדר רכבים ו, פיגור מסיבות כל שהן

כל קבלני משנה , הנני מתחייב כי במידה ואכנס למאגר הספקים של המוסד ואספק למוסד שירותי הסעות 6.7
 . אשר אפעיל מטעמי יעמדו בכל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז

ח ואישורים כפי ת ביטותעודו, להמציא ערבותאני מתחייב בזה , י המוסד"במידה והצעתי תתקבל ע 6.8
 .שיידרשו

וכן לדאוג לשמירת , אני מתחייב לבטח את עצמי ואת המוסד בכל הביטוחים הנדרשים על פי ההסכם 6.9
האישורים וההיתרים האחרים להם אני , אני מתחייב לשמור על תוקפם של כל הרישיונות, כן. תוקפם

 .למשך כל תקופת ההסכם, נדרש או אדרש לצורך מתן השירות

,  כי בקבלת החלטתכם תהיו רשאים לקבל את העסקה המעניקה את מירב היתרונות למזמין,ידוע לי 6.10
לבטל את המכרז מטעמים , למיטב שיקול דעתכם, וכי תהיו רשאים, להנחיות הכלליות במסמכי המכרז

או /וכי לא תהיינה לי טענות ו, או ארגוניים/או מנהליים ו/או מטעמים תקציביים ו/של סטייה מהאומדן ו
 .או תביעות כלשהן במידה ויבוטל המכרז/דרישות ו

 בין מספר מציעים –  בשלמותם או חלקם -כי אתם רשאים לפצל את אספקת השירותים , ידוע לי 6.11
 .שתמצאו לנכון ובכל אופן שתמצאו לנכון

כי אתם רשאים להפסיק את ההתקשרות במהלך תקופת ההסכם וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת , ידוע לי 6.12
 . ומבלי שתצטרכו לתת נימוקים לכך,  יום מראש30 בכתב של

 

 מסמכים ואסמכתאות .7

או עריכת  שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים לגרום /או אי צרוף מסמך כלשהו ו/ידוע לי שאי מילוי ו 7.1
 .י ועדת המכרזים"לפסילת הצעתי ע

 ): √ -סמן ב(ב להצעתנו המסמכים המפורטים להלן "רצ 7.2
 

 √ /X  המסמך 
 :ים המהווים תנאי סףמסמכ 
אכיפת (פ חוק עסקאות גופים ציבוריים "אישור פקיד שומה או רואה חשבון של המציע על ניהול ספרים ע 

 1976 –ו "התשל) ניהול חשבונות ותשלום חובות מס
 אישור רישום התאגיד ברשם הרלוונטי 
 רישיון תקף להפעלת חברת  אוטובוסים  
 םאישור השתתפות בכנס מציעי 
 העתק אישור התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז 
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 )'נספח א(תצהיר לגבי שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  
 )'נספח ב(אישור על שימוש בתוכנות מקוריות  
 )'נספח ג(ח אודות מחזור כספי ותשלום לעובדים "אישור רו 
 )'נספח ד(תשקיף למציע  
  :מסמכים נוספים 
 )'נספח ה(שמירה על סודיות ומניעת ניגוד עניינים נוסח התחייבות ל 
 )'נספח ו(זיהוי בעלים ואישור זכות חתימה  
 )'נספח ז(התחיבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים  
 המעוניין בהעדפה יצרף אישור ותצהיר" עסק בשליטת אישה" 
 .רשימת פרטים שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה 
   חתומים כנדרש–סמכי המכרז מ 

 
מהווים חלק בלתי נפרד , אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידינו .8

בכל מקרה של , ואולם. מטופס הזמנת העבודה והתנאים הכלליים המצורפים לו ויש לראותם כמשלימים אותו
ובין תנאי כלשהו המופיע במפרט , המצורפים להצעה זו, האמוריםניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים 

 ).2 - ו1פרקים (תהיה עדיפות לתנאי המופיע במסמכי הפנייה למציעים והמפרט , השירותים הנדרשים

______________ 

 שם התאגיד
_______________  _________________   __________________ 

        חתימה וחותמת  ות מורשי החתימה           שמ            תאריך
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  נוסח חוזה לחתימה - 4פרק 

 
 ____________שנערך ונחתם בירושלים ביום 

  - ב י ן - 
 המוסד לביטוח לאומי

 ירושלים, 13משדרות וייצמן 
  חשב המוסד–מר אבי ברף  על ידי 

  ____________ל לוגיסטיקה וחקירות"סמנכוכן 
 אחדמצד " ) המוסד: "להלן(

  - ל ב י ן -
 __________________________________: שם החברה

 __________________________: מספר עוסק מורשה
 ___________________________________: כתובת
 ____________________________________: ועל ידי

 מצד שני " ) הספק: "להלן(
 

, הידע, והספק הצהיר כי ברשותו. ר חברות הסעהלהקמת מאג' ____ והמוסד פרסם מכרז מס
: להלן(היכולת והכלים הדרושים למתן שירותי ההסעות המפורטים במסמכי המכרז וכהגדרתם בהם 

 ")השרותים"
 1כנספח מסומנים , ובכללם תשבות והבהרות שהוחלפו בין הצדדים, ב להסכם זה"מסמכי המכרז רצ

 .ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 הואיל

והוא מוכן לספק את השירותים האמורים ____________, והספק הגיש הצעתו וזכה בתת מכרז 
 .פ דרישות המכרז"לעיל ע

 והואיל

בחרה לכלול את הספק במאגר ספקי השירות על ____________ וועדת המכרזים בישיבתה מיום 
 ומהווה חלק בלתי נפרד 2 כנספחמסומן , מצורף לזה) כולל נספחי ההצעה(פי הצעתו שצילומה 

 ;מחוזה זה

 והואיל

 :הוצהר והוסכם בין הצדדים כלהלן , לפיכך הותנה
מהווים חלק בלתי , הכוללים בין היתר את מסמכי המכרז ונספחיו, המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים לו .1

 .נפרד ממנו
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 . 1ח הספק מתחייב לספק למוסד שירותי הסעות בהתאם לדרישות המפורטות בנספ .2
 

המסמכים וההבטחות , כל המצגים. חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו .3
 .שקדמו לחוזה בטלים ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בחוזה זה

 

מור יחייב את הצדדים אך ורק הא, 2 לאמור בנספח 1או אי התאמה בין האמור בנספח /בכל מקרה של סתירה ו .4
ולא ,  בטלים בזאת1 לעומת נספח 2או התניה בנספח /או הערה ו/או שוני ו/או הסתייגות ו/כל תוספת ו. 1בנספח 

 .יחייבו את הצדדים לחוזה זה על אף בחירת הצעת הספק והתקשרות המוסד עימו על פי חוזה זה

 
 .האמור בחוזהיגבר ,  לאמור בחוזה זה1או אי התאמה בין האמור בנספח /במקרה של סתירה ו .5
 תוקף המאגר .6

 . _______ועד ליום ________ דהיינו מיום , תוקף המאגר הינו לשנתיים מיום חתימתו .א

כאשר אורכה של כל תקופה לא יעלה על , המוסד יהא רשאי להאריך את תוקף המאגר לתקופות נוספות .ב
 תום תוקף המאגר או  יום מראש לפני30וזאת בהודעה לספקים , ")תקופת הארכה: "להלן(שנה כל פעם 

 .  שנים6כ  "סה המאגר לא יעלה על תוקף. תקופות ההארכה

או להוציא את הספק ממאגר הספקים /המוסד יהא רשאי שלא לחדש את תוקף המאגר לתקופה נוספת ו .ג
 ימים במהלך כל תקופת החוזה לפי שיקול דעתו הבלעדי כאמור בנספח 30בהתראה מראש ובכתב של 

 .1 פרק 1

 צועערבות בי .7

 .ח" ש12,000המוסד בסך  מצרף לחוזה זה ערבות ביצוע בלתי מותנית לטובת  הזוכה בתחורהספק .א
הערבות תהיה ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון 

ר י החשב הכללי באוצ" ואשר אושרה ע1981-א"תשמ, פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח"לעסוק בביטוח ע
  .2נוסח המצורף בנספח , למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על חוזה זה ותהיה בתוקף למשך כל  .ב
 .  יום לאחר סיומן90+ תקופת החוזה וכל תקופות ההארכה 

שהספק לא יעמוד בתנאי בכל מקרה , לפי שיקול דעתו הבלעדי, המוסד יהא רשאי לחלט את הערבות .ג
או מי /או עובדיו ו/י הספק ו"או בגין כל נזק שייגרם למוסד ע/ ו1או בתנאי מתנאי נספח /מתנאי החוזה ו

 .בהתראה של שבועיים מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויות המוסד לכל סעד אחר לפי כל דין, מטעמו

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
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 ההתקשרותהפסקת  .8

רשאי הספק לבחור שלא להמשיך את ,  לעייל5 אריך המוסד את תוקף המאגר כאמור בסעיף במידה וה .א
 יום מיום קבלת ההודעה 14עליו להודיע זאת למוסד תוך , )לפני כל תקופת הארכה(השתתפותו במאגר 

 . בדבר הארכת תוקף המאגר

התשלום היחיד לו יהא ,  המוסד לבין הספק מכל סיבה שהיאקשרות ביןבכל מקרה בו הופסקה ההת .ב
מעבר לכך לא . הספק זכאי הינו רק עבור השירותים שסיפק עד תאריך ההפסקה שיקבע על ידי המוסד

 .או פיצוי נוסף מהמוסד/יהא הספק זכאי לכל תשלום ו
הנזק כתוצאה מסיום הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את 

 .ההתקשרות לפי סעיף זה

לא , כאמור לעיל, כי בכל מקרה התשלומים שישולמו על ידי המוסד לספק, מובהר בזאת, למען הסר ספק .ג
 . להלן13 האמור בסעיף יעלו על 

ימסור הזוכה למוסד בתוך פרק זמן סביר , הביא המוסד לידי סיום החוזה או חלק ממנו לפי סעיף זה .ד
וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר ששולם עבורו על , כל דבר המהווה רכוש המוסד, שיתואם בין הצדדים

 .וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו, ידי המוסד לצורך ביצוע החוזה

 

 נציגים .9

: להלן(או מי שיוסמך על ידו בכתב /ו __________נציג המוסד לצורך ביצוע חוזה זה הוא מר  .א
 .המוסד רשאי להחליף את נציגו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב למציע"). נציג המוסד"/"המנהל"

יגדיר , וכבאי כוחו לטובת ניהול ובקרה של השירותים הנדרשים מהספק, כאמור, בנוסף לנציג המוסד .ב
 .ישמע להוראות נציג הסניףהספק מתחייב לה. המוסד בכל סניף נציג מטעמו

 . __________________לעניין חוזה זה הוא ") הנציג הניהולי: "להלן(נציג מטעם הספק  .ג

 . בכתב, החלפת הנציג הניהולי מותנית באישור מוקדם של המוסד .ד

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל המוסד יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את נציגו והספק  .ה
 . ימים7 לעשות כן בתוך מתחייב

 

 כלי הרכב .10

הספק מתחייב לספק שרותי הסעות למוסד ברכבים שעומדים בכל הדרישות והתנאים המפורטים בנספח  .א
 .לרבות מספר כלי הרכב ודרישות תקינות וביטחון, 1

של הספק או קבלני המשנה מטעמו יעמדו , מודגש בזאת כי כל הרכבים אשר יופעלו במסגרת הסכם זה .ב
לרבות הדרישות והתקנים להסעת נוסעים על פי חוקי ותקנות משרד , 1דרישות המפורטות בנספח בכל ה

 .התחבורה

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
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 אחריות .11

עקב מעשה או מחדל שלו או של מי , הספק ישא באחריות לכל נזק שייגרם למוסד או לצד שלישי כל שהוא .א
והמוסד לא ישא בכל , שלוחיו במסגרת פעולתם על פי חוזה זהמעובדיו או קבלני המשנה מטעמו או מי מ

 .תשלום הנובע מכך
 :נזיקין לגוף או לרכוש .ב

שוגג או /עקב רשלנותו, שייגרמו תוך כדי מתן השירותים, הספק יהיה אחראי לכל נזק או אובדן
 מי מעובדיו או לגופו של, בכל הקשור להוראות חוזה זה שגרמו לנזק, שוגג מי מאנשיו או עובדיו/רשלנות

כמו גם לנזק שיגרם לרכושו של המוסד או של מי מעובדיו , מעובדי המוסד או לגופו של כל צד שלישי אחר
 .וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם, או של צד שלישי כלשהו

 :נזיקין לעובדים .ג

או /או כל מי מטעמו ו/או שלוחיו ו/או למי מעובדי הספק ו/המוסד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לספק ו
 .בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב מתן השירותים נשוא חוזה זה

או שיפוי מיידי באם יקבל המוסד /מודגש בזאת כי חלה חובה על הספק לטיפול מיידי בתביעות מכל סוג ו
 . או יחויב לגבי נזק לו אחראי הספק/פנייה ו

 הסכםסעיף זה הינו תנאי יסודי ב
 

 התחייבות לקיום חוקי עבודה .12

בתקופת ההתקשרות על פי חוזה זה מתחייב הספק לקיים לגבי עובדיו את האמור בחוקי העבודה המפורטים 
וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים , 2בנספח 

או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי , תוקף בענף זהאו כל הסכם קיבוצי שהוא בר , לבין ההסתדרות
 .הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלו
 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 :תנאי ומועדי תשלום, תמורה .13

,  ישלם המוסד לספק בהתאם להליך התיחור הפנימי1בתמורה לביצוע כל השירותים המפורטים בנספח  .א
 .1תחת הכללים האמורים בנספח 

 .י שיעורו ביום התשלום"מ עפ"הסכומים האמורים בחוזה זה יתווסף מעלכל  .ב

המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא ישא בכל תשלום על פי חוזה זה או הנובע ממנו אלא אם הסכים  .ג
 –ט "תשל, למעט עשיית עושר ולא במשפט, והתחייב לכך במפורש בחוזה זה או על פי האמור בכל דין

1979 . 

סד ישלם לספק עבור שרותי ההסעות למוסד בכפוף לכך שהשירות ניתן לשביעות מודגש בזאת כי המו .ד
 . רצונו המלאה של המוסד

.  להלן17 בסעיף מהתמורה המגיעה לספק יקזז המוסד את הקנסות שהוטלו על הספק בהתאם למפורט  .ה
ה לספק כל סכום נוסף המגיע לו מהספק ולספק לא תהיה כל המוסד יהיה רשאי לקזז מהתמור, כמו כן

 . טענה בנידון
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הינה תמורה נאותה והוגנת וכוללת את כל מרכיבי ' התמורה המגיעה לספק בהתאם לאמור בסעיף א .ו
לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר , התשלום הנדרש

הספק מצהיר בזאת כי זוהי התמורה הסופית . או על פי כל דין, פי חוזה זההתחייבויותיו של הספק על 
 .המגיעה לו מהמוסד

 מועדי תשלום .ז

ובה פירוט הנסיעות שבוצעו ,  לחודש יגיש הספק לנציג המוסד חשבונית15 -אחת לחודש ועד ל .1
 את בחשבונית יפורטו שמות הסניפים  אשר הזמינו. בפועל על ידי הספק במהלך החודש החולף

לדוח יצורפו תעודות המשלוח מטעם . מרחקים וזמנים, הרכב' מס, תאור הנסיעות, הנסיעה
 ). א"נספח י(המוסד 

  יום מיום45לו תוך התמורה המגיעה לספק מהמוסד עבור השירותים שבוצעו כאמור תשולם  .2
וע ובלבד שלא יפחת מן המועד שיקבע החשב הכללי לביצ(שהגיש חשבונית כדין לנציג המוסד 

תשלום בגין .הכל בכפוף לאישור החשבונית ותעודות המשלוח על ידי נציג המוסד, )התשלומים
 .חשבוניות שלא אושרו כאמור יעוכב ללא כל חבות עד לבירור הסופי ואישורן על ידי נציג המוסד

 . יום יזכה את הספק בריבית החשב הכללי בלבד45-תשלום מעבר ל .3

 

 הצמדה והתאמה   .14

 : יעודכנו בהתאם למוגדר להלן1ם המפורטים בנספח מחירי המקסימו .א

 ).440010קוד (ס "למ,  כללי- הצמדה למדד מחירי תשומה באוטובוסים - 100%
במועד הקבוע להגשת ) מהמועד האחרון להגשת ההצעות( חודשים 18 -מועדי עדכון המחיר יהיו אחת ל  .ב

ם שיהיו במועד העדכון לבין המדדים י שיעור השינוי בין המדדי"עדכון המחיר יהיה עפ. החשבונית
מועד העדכון הראשון יהיה "). שער הבסיס: "להלן(הידועים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 

 . חודשים לפחות מהמועד האחרון להגשת ההצעות ובמועדים האמורים לעיל18לאחר עבור 

ושיעורו של אחד מהם יעלה  החודשים הראשונים של ההתקשרות יחולו שינויים במדדים 18אם במהלך 
שיעור ההתאמה יתבסס על : תעשה התאמה לשינויים כדלהלן,  ומעלה ממועד הגשת הצעות4%לכדי 

הגשת ) י(לבין המדד הקובע במועד, שהיה ידוע במועד האחרון לקבלת הצעות, השוואה בין מדד
 ).ות(החשבון

אי לתבוע מהמוסד העלאות או שינויים הספק לא יתבע ולא יהיה רש', ב-ו' בנוסף על האמור בסעיפים א .ג
היטלים או , הטלתם או העלאתם של מיסים, בין מחמת שינויים בשער החליפין של המטבע, בתמורה
 .או מחמת כל סיבה אחרת, בין ישירים ובין עקיפים, חובה אחרים מכל מין וסוגתשלומי 

 4%-ביותר מ, לעיל' ר בסעיף אאלא עם עלה המדד כאמו, עלויובהר כי לא תהיה הצמדה של מחירים בפ .ד
 . ממועד התיחור האחרון

 מעביד -אי קיום יחסי עובד .15

מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המוסד לבין הספק יהיו יחסים של מזמין שירותים וקבלן  .א
 .עובדיו או מי מטעמו, לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבין הספק. עצמאי
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או , להדריך,  בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה למוסד לפקחמוצהר ומוסכם .ב
ולספק , אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות חוזה זה במלואו, להורות לספק או לעובדיו או למי מטעמו

ויים או פיצ, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, ולמועסקים על ידו לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד המוסד
או , או בקשר עם ביטול או סיום חוזה זה, הטבות אחרות בקשר עם חוזה זה או הוראה שניתנה על פיו

 .מכל סיבה שהיא, הפסקת מתן השירותים על פי חוזה זה

 

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים .16

 למסור ולא להביא לא, לא להודיע, עובדיו והמועסקים על ידו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, הספק .א
לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם במהלך או עקב ביצוע הסכם זה תוך תקופת ההסכם או לאחר 

 .ובכלל זה גם פרטים אודות הנוסעים מטעם המוסד, מכן

את דבר , או מטעמו בקשר עם הסכם זה/הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שיועסק על ידו ו .ב
 .  לעיילא ת כאמור בסעיף ההתחייבות לסודיו

הספק מתחייב להחזיר לידי המוסד ולחזקתו מיד כשיתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל  .ג
מהמוסד או השייך למזמין שהגיע לחזקת היועץ או לידיו עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם או גוף 

מתחייב היועץ לא לשמור אצלו עותק כל שהוא , כמו כן. השירותים או חומר שהכין עבור המוסדעקב מתן 
 .של חומר כאמור או של מידע

או שיש חשש כי תגרום לו להימצא , הספק מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה .ד
 .במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא חוזה זה

 .ספק מתחייב לפנות למוסד בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם להחלטתוה .ה

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
 קנסות  .17

התנהגות לא נאותה של , אי התייצבות במועד שנקבע, בכל מקרה של אי ביצוע שירות ההסעות כמתוכנן .א
המדד הקובע לשם . צוי מוסכם וקבוע מראשב יהיה רשאי המוסד לדרוש מהמציע פי"עובדי הספק וכיו

 .הפעלת הפיצויים הוא שביעות רצונו של מקבל השירותים מטעם המוסד
או לנכות הסכום מתוך /המוסד יהיה רשאי לקזז את הסכומים האמורים מכל סכום המגיע לספק ממנו ו .ב

 .או לגבות אותו בכל דרך אחרת והכול לפי שיקול דעתו המוחלט/הערבות לביצוע ו

 . או על פי כל דין/כדי לגרוע מכל סעד שהוא העומד למוסד על פי חוזה זה ו' אין באמור להלן בסעיף ה .ג

 .הפיצויים הנקובים הם בנוסף לאי ביצוע התשלום הרלוונטי במקרה של אי ביצוע הנסיעה .ד

 : להלן פירוט הקנסות והפיצויים שיוטלו על הספק לפי סוג ההפרה .ה

 :כפי שנקבעה בתעודת המשלוחהאיסוף ' איחור של רכב לנק .1

 :כלל הרכבים פרט למונית .א

 . 100₪  - שעה עד שעה לנסיעה יגרור פיצוי מוסכם בסך  בחציאיחור של  •
בהתאם לאמור , ייחשב כאי הופעה של הרכב' א' איחור של למעלה משעה לנסיעה מסוג •

 . להלן2בסעיף 
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בהתאם , י הופעה של הרכב שעה לנסיעה במונית ייחשב כאמחצי איחור של למעלה -מוניות  .ב
 . להלן2 בסעיף לאמור 

 :אי הופעת של כלי רכב למתן השירות .2
או אינו עומד /על אי הגעה של רכב לביצוע עבודה או הגעה של רכב שאינו מתאים לדרישות המוסד ו

פ הנקבע "פי שהייתה אמורה להיות עישלם הספק את העלות של הנסיעה כ, בדרישות מכרז זה
 .בתעודת המשלוח

 ביטוחים .18

, פי כל דין-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על-מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .א
בביטוחים כמפורט בנספח , את ההסכם, על חשבונו הוא, מתחייב הספק לבטח לפני תחילת ההסכם

 "). האישור: "להלן(ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ' ם זה כנספח טב להסכ"אישור על קיום ביטוחים המצ

 .גבולות האחריות הנקובים באישור הנם סכומי מינימום ועל הספק יהיה לקבוע סכומים כפי הסיכון
ידי חברת ביטוח מורשת -ימציא הספק למוסד את האישור כשהוא חתום על, במעמד חתימת ההסכם .ב

 .למסמכי המכרז' על גבי נספח ט, וח הנדרשיםלפעול במדינת ישראל בסוגי הביט

ימציא הספק למוסד שוב את האישור כשהוא חתום על , שבוע לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור .ג
".  כדלקמן, אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה"ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת 

 .ותהליך זה יחזור על עצמו כל עוד הסכם זה בתוקפ
הספק מתחייב להסדיר ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום תקופת ההסכם ולהחזיקו בתוקף כל עוד  .ד

 .קיימת לו חבות חוקית על פי החוק
הספק מתחייב לידע את כל העובדים שלו ולרבות מנהליו אודות הביטוחים השונים והתנאים לקיום תוקף  .ה

 .הביטוחים

ככל שהסכם (וך עם קבלני משנה או אחרים שיעבדו בעבורו הספק מתחייב לכך שבחוזי התקשרות שיער .ו
תרשם התחייבות לביטוח כפי שמופיעה בסכם זה שבין ) זה מאפשר וכפוף להסכמת המוסד מראש

 ).התחייבות גב אל גב(המוסד לספק 

הספק פוטר בזאת את  ,אם לא יהיה ביטוח מקיף לכלי הרכב של הספק או של אחרים שיעבדו עבורו .ז
מאחריות בגין אובדן או נזק שהיה יכול להיות מכוסה  על פי הפוליסה , ו את הבאים מטעמוא/המוסד ו

 .גניבה, פריצה , פרעות ושביתות, מהומות , התקנית לביטוח מקיף לכלי רכב וכן ביטוח מפני נזק בזדון

פי מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת האישור אין משום מתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על  .ח
, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, או על פי כל דין/ו, הסכם זה

אין בה כדי להטיל על המוסד אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו , והמצאת האישור לידי המוסד כאמור לעיל
 .של הביטוח

כן מתחייב . תביעה על פי הביטוחהספק מתחייב להודיע למוסד מייד על כל אירוע העלול להוות עילה ל .ט
הספק לשתף פעולה עם המוסד ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר המוסד יחליט להגישה 

 .למבטחים

לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית , הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים .י
 .הנקובה בפוליסה
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 .על גבול האחריות הנקוב בפוליסההספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים  .יא

או הבאים מטעמו בגין נזק /או תביעה כנגד המוסד ו/או דרישה ו/הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו .יב
האמור . והוא פוטר בזאת את המוסד מכל אחריות לנזק כאמור, ל"י הביטוחים הנ"שהוא זכאי לשיפוי עפ

 .וע פשעבמקרה של ביצלעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול 

או הבאים מטעמו בגין נזק /או תביעה כנגד המוסד ו/או דרישה ו/הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו .יג
ל אך אינו זכאי לשיפוי מחמת הפרת תנאי "י הביטוחים הנ"שהוא יכול היה להיות  זכאי לשיפוי עפ

 והוא פוטר בזאת את ,הפוליסה או ביטולה או אי חידושה או מכל סיבה אחרת שהביטוח לא היה בתוקף
 .במקרה של ביצוע פשעהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול . המוסד מכל אחריות לנזק כאמור

אך לא יהיה , מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבדוק את האישור על קיום ביטוחים .יד
 .חייבת לעשות כך

מהזוכה לשנות או לתקן את האישור על קיום מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבקש  .טו
הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור . ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם

 .  לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המוסד אחריות כל שהיא

סכם עקב אי המצאת או אי הסדרת כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע הה, מוצהר ומוסכם בין הצדדים .טז
 . ישא הזוכה בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך , ביטוח כנדרש 

לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית , הזוכה לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים .יז
 .הנקובה בפוליסה

 .ותהזוכה לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על גבולות האחריות הנקובים בפוליס .יח

, אך לא חייב, יהיה המוסד זכאי, לא עמד הזוכה בהתחייבויות לפי המפורט לעיל במלואם או בחלקם .יט
, או לשלם במקומו כל סכום שהוא/לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הזוכה ועל חשבונו ו

תחול גם הזכות לערוך ביטוח במקומו של זוכה . וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לכל סעד אחר
 .במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות  .כ
 .פי תנאי הפוליסות-בפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על

יהא הספק אחראי , יות המוסדאו זכו/הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו .כא
כלפי , כספיות או אחרות, או טענות/ולא תהיינה לו תביעות ו, לנזקים שייגרמו למוסד באופן מלא ובלעדי

 .והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המוסד, המוסד

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
 

 :הצהרות והתחייבויות הספק .19

וכי כל , הקשורים לביצוע חוזה זה, ן את כל צרכי המוסד ודרישותיוהספק מצהיר ומאשר שהוא הבי .א
 .או מי מטעמו/הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות הספק ו

וכי בכוחו לספק את כל השירותים הנדרשים במסגרתו , הספק מצהיר ומאשר כי החוזה ברור לו .ב
 . בהתאם לצורכי המוסד
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על סמך הצהרותיו , וסד התקשר עמו על בסיס הצעתוהספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמ .ג
 .לעיל ולהלן, והתחייבויותיו בהצעתו ובחוזה זה

הספק מצהיר ומאשר כי הוא הבין את כל המסמכים המהווים חלק מהחוזה או מסמכים שחוזה זה  .ד
 .מפנה אליהם

, הכושר, הידע, הספק מצהיר ומאשר כי יש לו וכי יעמדו לרשותו במשך כל תקופת חוזה זה הניסיון .ה
כוח , האישורים והרישיונות, האמצעים הכספיים, האמצעים הארגוניים, הנהגים, הרכבים, המומחיות

והכול ברמה , לשם קיום כל מחויבויותיו על פי חוזה זה, ושאר האמצעים הנדרשים, אדם מיומן ומנוסה
 .מקצועית גבוהה וסטנדרטים גבוהים

י הוראות הבטיחות וגהות החלים או שיחלו "נהגו כל עובדיו עפהספק מתחייב כי בעת ביצוע העבודות י .ו
 . הספק מתחייב לפקח על עובדיו בעניין זה. בתקופת ההתקשרות עימו

כי וכן ידוע לו , י המוסד עם מספר ספקים"הספק מצהיר בזאת שידוע לו כי חוזים דומים נחתמים ע .ז
 .קף מסוייםיהמוסד לא מחוייב להזמין שרות בה

 

 :ת המוסדהתחייבויו .20

נתונים וסיוע סביר שיידרשו לו לצורך מילוי התחייבויותיו על פי , המוסד מתחייב להעמיד לרשות הספק כל מידע
 .חוזה זה

 
 אי יכולת הסבה .21

אלא אם כן , את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה או חלק מהן לאחר) להסב(הספק לא יהא רשאי להמחות 
או , הספק מתחייב כי במקרה שיעבור לבעלות חברה אחרת. ל המוסד לכךנתקבלה הסכמה מראש ובכתב ש

 . ימשיך הספק לשאת בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה, גוף אחר
 

 :ביטול החוזה / הפרת החוזה ותרופות בשל הפרת .22
    בחוזה זה18  -ו, 16 , 12 , 11 , 10 ,7 : סעיפים: אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים .א

אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של . תחשב כהפרה יסודית של החוזה על כל הנובע מכך
 . ההוראות נוספות בנספחי החוזה

 או 1970 -א "תשל) תרופות(הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית לפי חוזה זה או כהגדרתה בחוק החוזים  .ב
גבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר ול, תנאי אחר מתנאי חוזה זה

אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום החוזה עם הספק או לבטל חוזה זה , מתן הארכה
וזאת על , י הספק"או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי חוזה זה אמור היה להיעשות ע/או לבצע בעצמו ו/ו

לרבות הזכות , הספק ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בחוזה זהחשבון 
 . ח" ש50,000לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 

 על ידי הספק 1987-ז"התשמ, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .ג
 .מהווה הפרת חוזה, עסק על ידם לשם ביצוע חוזה זהאו מי מטעמו לגבי עובד המו/ו
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או המוסד לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיהם לפי הוראות החוזה כולן או /הספק ו .23
,  אירוע או גורם אשר בעת כריתת החוזה–" כוח עליון("י כוח עליון "אם העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע, מקצתן
והוא אינו , או לא היה עליהם לדעת או לחזותו מראש/ו המוסד לא ידעו או לא חזו אותו מראש וא/הספק ו

או גורם לכך שקיום יהא בלתי /והמונע מהספק או מהמוסד למלא התחייבויותיהם על פי החוזה ו, בשליטתם
 ).אפשרי או שונה באופן יסודי מהחוזה באותן נסיבות שהוסכם עליהן בין הצדדים

 
מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים הסכמת  .24

 .ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

 

, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה או מכוח הדין, לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור .25
 .יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות כל שהןלא , במקרה מסוים או בסדרת מקרים

 

או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים המקבלים על עצמם התחייבות /כל שינוי בחוזה זה ו .26
 .מכוח אותו שינוי

 

 הודעות .27
רשום בהתאם כל הודעה אשר יש לתתה על פי חוזה זה תינתן בכתב באמצעות מסירה ביד או משלוח בדואר 

י הנמען "הודעה תחשב כאילו נתקבלה ע. י הודעת צד למשנהו"לכתובות כמצוין במבוא לחוזה או כפי שישונו ע
 .ותוך שלושה ימי עסקים מיום שיגורה בסניף הדואר, ביום מסירתה אם נמסרה ביד

ת מהליך ניהול מכרז או בכל תביעה הנובע, סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה .28
 .תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים, זה

 
 .ולראייה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד האמורים ברישא בחוזה זה

 
 : הספק     :המוסד לביטוח לאומי

    
 )חתמה+ שם (מורשי חתימה   ל המוסד"סמנכ

   חשב המוסד
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 2008) 2029(מ' למכרז מס'  נספח א
 דר עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום היע–תצהיר 

 
 ____/___/___: תאריך 

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 
 ירושלים

  
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי _________________ .ז.ת_______________ מ"אני הח

 :מצהיר בזאת כדלהלן, כןאהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 
 

 .ומוסמך להצהיר מטעם המציע") המציע: "להלן(_____________ אני נציג   .1
 
 וההגדרות המצויות בו ובתמיכה 1976 -ו"התשל, תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים .2

 .בעבור המשרד לתשתיות לאומיות' _________ למכרז מס
 

ואם הורשעו ביותר , הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירותלא , עד מועד מתן תצהירי זה .3
תחלוף שנה אחת לפחות ממועד / חלפה,  הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז-משתי עבירות

 .ההרשעה האחרונה
 

 אעביר, במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .4
 .את המידע לאלתר לגופים המוסמכים במשרד התשתיות הלאומיות

 
 
 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 
  

 אישור
 

המוכר לי . ___________הופיע בפני ________ מאשר בזה כי ביום , עורך דין, ________ אני החתום מטה
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת  ' _________שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס/ אישית 

 .אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, האמת בלבד
 
 

   

 חתימה וחותמת ד"שם מלא של עו תאריך
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  2008)2029(מ' למכרז מס' נספח ב
 תאישור על שימוש בתוכנות מקוריו

 
 ____/___/___: תאריך 

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 
 ירושלים

 נ.ג.א
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה __________________ . ז.ת__________ מ "אני הח
 :ה בזה כדלקמן/מצהיר, צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המוסד לביטוח ___________ ______הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
ת לתת תצהיר /והנני מוסמך_______________ אני מכהן כ"). המציע: "להלן(לאומי במסגרת מכרז זה 

 . זה בשם המציע

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז  .2
ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המוסד , ע השירותים נשוא המכרזולצורך ביצו'____________ מס

 . לביטוח לאומי

 . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .3

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 

   

 חתימה וחותמת ח"רו/ד"שם מלא של עו תאריך
 

 .ל"מציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנח המאשר את הצהרת ה"רו/ד"אישור עו
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  2008) 2029(מ' למכרז מס' נספח ג
 ח אודות מחזור כספי ותשלום לעובדים כמתחייב בחוק"אישור רו

 ____/___/___: תאריך 
 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי
 13שדרות ויצמן 

 ירושלים 
 

להלן (___________________ עסקית של מאשר הפרטים הבאים לגבי הפעילות ה______________ ח "אני רו
 :המציע לנושא מכרז זה) 
 

 : היה2005-2007היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת מהשנים  .1
 

 ).מ"לא כולל מע(ח "ש_____________ : 2006בשנת 

 ).מ"לא כולל מע(ח "ש_____________ : 2007בשנת 

 ).מ"לא כולל מע(ח "ש_____________ : 2008בשנת 

 
 ).מ"לא כולל מע(מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין שירותי הסעות , ן הסר ספקלמע

 

פי צווי ההרחבה -ועל, פי חוקי העבודה המפורטים להלן-על, המציע מקיים את חובותיו בעניין זכויות העובדים .2
 . וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף

 

 1959 -יט"תש, חוק שירות התעסוקה

 1951 -א"תשי, שעות עבודה ומנוחהחוק 

 1976 -ו"תשל, חוק דמי מחלה

 1951 -א"תשי, חוק חופשה שנתית

 1954 -ד"תשי, חוק עבודת נשים

 1996 -ו"תשנ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 1953 -ג"תשי, חוק עבודת הנוער

 1953 -ג"תשי, חוק החניכות

 1949 -ט"תש,) החזרה לעבודה(חוק חיילים משוחררים 

 1958 -ח"תשי, חוק הגנת השכר
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 1963 -ג"תשכ, חוק פיצויי פיטורין

 1987 -ז"תשמ, חוק שכר מינימום

 1988 -ח"תשמ, חוק שוויון הזדמנויות

 1995 -ה"תשנ, )נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי 

 -א"התשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
 

2001 

 
 
 

   

 חתימה וחותמת ח"שם מלא של רו תאריך
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  2008) 2029(מ' למכרז מס' נספח ד

 
 תשקיף למציע

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה __________________ . ז.ת__________ מ "אני הח
ה כי הפרטים המופיעים להלן לגבי המציע הינם נכונים /מצהיר, צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 :ומדוייקים
 )_________משנת (_______________ שנות ניסיון של המציע במתן שירותי הסעות  ' מס .1

באילו אזורים בארץ נתן המציע שירותי הסעות ובאילו כלי ( השנים האחרונות 3 -ניסיונו ופעילותו ב, תאור המציע .2
 ): ב"רכב וכיוצ

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 :יש לציין את פרטי המשרד באזור אליו מוגשת ההצעה .3

 
 
 
 
 
 

 ' מס
 אזור

שם 
 האזור

כתובת משרד 
 י הביטחון/שם קצין רכבים' מס טלפון החברה

שם המנהל 
המקצועי 

 להסעות מיוחדות
: 'אזור מס
_____  

 
 

   

: 'אזור מס
_____  

 
 

   

: 'אזור מס
_____  

 
 

   

: 'אזור מס
_____  

 
 

   

: 'אזור מס
_____  
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 ).1 פרק (7.6.2 בדרישות סעיף על המציע למלא את הפרטים לגבי הרכבים העומודים . 4

 

 סוג הרכב
רכב ציבורי , מיניבוס,מידיבוס, אוטובוס(

 )מונית, זעיר
שנות הייצור של  הרכבים מכל סוג' מס

 *הרכבים
מספר נוסעים 

 מקסימלי

    

    

    

    

    

 .יש לציין את טווח שנות הייצור של הרכבים העומדים בדרישות הסף*
 .םיש להוסיף שורות בהתא, לא מספיקההטבלה במידה ו

 מידע נוסף רלוונטי להצעה .5

במידה ואין המקום מספק ניתן (בסעיף זה רשאי המציע להציג מידע נוסף שהינו רלוונטי לדעתו להצעתו למכרז 
 ). לצרף דף נוסף

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 אישור
 

המוכר לי . ___________הופיע בפני ________ מאשר בזה כי ביום , עורך דין, ________ אני החתום מטה
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת  ' _________שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס/ אישית 

 . אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה,וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, האמת בלבד
 

   

 חתימה וחותמת ד"שם מלא של עו תאריך
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  2008)2029(מ' למכרז מס' נספח ה
 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 
 ____/___/___: תאריך 

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 
 ירושלים

 
 נ.ג.א

 ירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםהתחייבות לשמ: הנדון
שבין חברה __________ שנת ______ בחודש ________ ולפי חוזה מיום 

מכניס המוסד ") המוסד: "להלן(לבין המוסד לביטוח לאומי ") הספק: "להלן(___________ 
 ; את הספק שזכה במכרז למאגר חברות למתן שירותי הסעה

 הואיל

כאמור , בביצוע שירותים בחצרות ובציוד המוסד, בין השאר, פקמועסק על ידי הס/ואני עוסק
 ;")העבודה:"להלן(בחוזה האמור 

    והואיל

והמוסד הסכים להתקשר עם הספק בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל 
וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות , המידע כהגדרתו להלן

 ;המידע

 ילוהוא

או אקבל /או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/והוסבר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה במוסד ו
בין בעל פה , שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים/לחזקתי ו
או לפעילויותיו בכל צורה /או הנודע למוסד ו/השייך למוסד ו, בין ישיר ובין עקיף, ובין בכתב

 ;")המידע"להלן (חות "מסמכים ודו, נתונים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פןואו

 והואיל

עלול לגרום לכם , והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם
 ;והוא עלול להוות עבירה פלילית, או לצדדים נזק /ו

 והואיל

 
 :פיכם כדלקמןמ מתחייב כל"אני הח, אי לזאת

 .או כל הקשור והנובע מן העבודה או ביצועה/לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו .1
הנני מתחייב כי במשך תקופת העבודה או לאחר מכן ללא ,  לעיל1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

או כל חומר כתוב אחר /ולא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע , הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף 
 .לצד כל שהוא, בין ישיר ובין עקיף, או כל חפץ או דבר/ו

נוהלית או אחרת כדי , ביטחונית, לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית .3
 .לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו

 .ת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובהאו מי מטעמי חובה זו של שמיר/להביא לידיעת עובדי ו .4
אשר יגרמו לכם או לצד , להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג .5

וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם , שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו
 .אהיה אחראי ביחד עם אחרים

יר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם להחז .6
שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר 

 .ל מידעהנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או ש, כמו כן. שהכנתי עבורכם
שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי בביצוע העבודה  .7

 .כאמור לעיל
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תהיה לכם , או הקשור לפעילויותיכם /או הנמצא ברשותכם ו/בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו .8
  .לעילזכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות ש

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי 
 .1981 -א" וחוק הגנת הפרטיות התשמ1997 –ז "התשל, חוק עונשין

 .התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם .9
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 _______:שנת _________ :בחודש____ _:היום

 
 _______________________________ ) :פרטי ומשפחה(שם מורשה חתימה 

 _____________ :ז"ת
 _____________:שם הספק

 _________________________________:כתובת
 _________________________ :וחותמת חתימה
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 2008)2029(מלמכרז ' נספח ו
 ם ואישור זכויות חתימהזיהוי בעלי

 ____/___/___: תאריך
 __________________________מרחוב__________________,  ח "רו/ד"מ עו"הח

 :מאשר בזה כדלהלן
 
 .__________________________  של  המציע   ח"רו/ד"כעוהנני  משמש   .1

 
 :                       מורשי חתימה בשם המציע הנם .2

 ________________ .א
 ________________ .ב
 ________________ .ג

 .מהם מחייבת את המציע______________חתימת 
ח "יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רו, במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל: הערה
 .ד"או עו

 
 :בעלי החברה הנם .3

 ________________ .א
 ________________ .ב
 ________________ .ג

 .ד"ח או עוה"במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רו: הערה
 
 מתוך מורשי 2008)2029(מ' מכרז מס(הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה  .4

 :החתימה המפורטים לעיל הנם
 ________________ .א
 ________________ .ב
 ________________ .ג

 
 ______________________________________________________הערות נוספות

 

   

 חתימה וחותמת ד"שם מלא של עו תאריך
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  2008)2029(מ' סלמכרז מ'  נספח ז
 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 ____/___/___: תאריך 
 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי
 13שדרות ויצמן 

 ירושלים
 

לגבי העובדים שיועסקו על ידי ועל מנת לבצע את השירותים לפי ,  תקופת החוזההריני מתחייב לקיים בכל .1
את האמור בחוקי העבודה המפורטים בתוספת ובחוקי העבודה העתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל , חוזה זה

שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים , וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, עת
, או כפי שהסכמים אלה יערכו, או כל חוזה קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים/ההסתדרות ולבין 

 :ובכלל זה החוקים הבאים. או יתוקנו בעתיד לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה

 
 1959 -יט"תש, חוק שירות התעסוקה

 1951 -א"תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה
 1976 -ו"תשל, חוק דמי מחלה

 1951 -א"תשי, חוק חופשה שנתית
 1954 -ד"תשי, חוק עבודת נשים

 1996 -ו"תשנ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
 1953 -ג"תשי, חוק עבודת הנוער

 1953 -ג"תשי, חוק החניכות
 1949 -ט"תש,) החזרה לעבודה(חוק חיילים משוחררים 

 1958 -ח"תשי, חוק הגנת השכר
 1963 -ג"תשכ, ריןחוק פיצויי פיטו

 1987 -ז"תשמ, חוק שכר מינימום
 1988 -ח"תשמ, חוק שוויון הזדמנויות
 1995 -ה"תשנ, )נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי 

 2001 -א"התשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

 
 

     

 תעודת זהות שנת לידה שם האב שם פרטי ומשפחה תאריך

   
   
 חתימה כתובת תפקיד



 

   מאגר חברות הסעה�  2008) 2029(מ'  מכרז מס  סד לביטוח לאומי ומה 
42

  2008) 2029(מ ' למכרז מס' נספח ח
 

 נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה
 )בלבד י הזוכים במכרז"יינתן ע(

 
 _____________:תאריך          לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי
 13שדרות ויצמן 

  ירושלים
 ' ____________כתב ערבות מס: הנדון .נ.ג.א

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד ") המבקש "-להלן(_________________ על פי בקשת  .1

אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים , ")הסכום הבסיסי: "להלן(ח " ש12,000לסך של 
 להקמת מאגר חברות הסעה 2008) 2029(מ' שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס,  להלן2בסעיף 

 .עבור המוסד לביטוח לאומי
 

כאשר המדד הבסיסי הוא המדד , יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן,  לעיל1י בסעיף הסכום הבסיס .2
 ").המדד הבסיסי "-להלן ) ('נק____ דהיינו  (2008שנת _______  לחודש 15-שפורסם ב

 
יהיה , ")המדד החדש: "להלן(באם המדד האחרון שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום על פי כתב ערבות זה  .3

כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי , נשלם לכם את הסכום הבסיסי, מדד הבסיסיגבוה מן ה
 ").סכום הערבות: "להלן (והמדד החדש 

 
אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך עשרה ימים מעת שתגיע אלינו  .4

ומבלי , ובה להוכיח את דרישתכםמבלי להטיל עליכם ח, בלי תנאי כלשהוא, דרישתכם הראשונה בכתב
 .שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מן המבקש

 
המועד שיירשם יהיה מועד תום ( ____________ ועד ליום _______ ערבות זו תעמוד בתוקפה מיום  .5

 .כל דרישה שתגיע מאוחר יותר לא תחייב אותנו).  יום90תקופת החוזה ועוד 
 
 . או להסבהערבות זו אינה ניתנת להעברה .6

 
 

 ,בכבוד רב
 

   __________________חברת ביטוח / בנק 
   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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  2008) 2029(מ'  למכרז מס' נספח ט
 אישור על קיום ביטוחים 

          
 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי
 13שדרות ויצמן 

 ירושלים
    )____________פ .ח( _____________:       ביטוחים שלאישור על קיום  :הנדון 

 ")הספק"להלן  (
 מאגר חברות הסעה עבור המוסד לביטוח לאומי 

 ")ההסכם: "להלן(בגין הסכם כניסה למאגר חברות הסעה 
 ")המוסד: "להלן( למוסד לביטוח לאומי 

 
 :מצהירים בזאת כדלהלן, מ"חברה לביטוח בע, _________מ"אנו הח 

הביטוח כולל . מספרי הרישוי שלהם ותקופת הביטוח מצורפים לאישור זה,  לרכבים שתיאורם יטוח חובהב .1
 .כיסוי בגין הסעות בשכר

מספרי הרישוי שלהם ותקופת הביטוח מצורפים ,  לרכבים שתיאורםאו  ביטוח צד שלישי/ביטוח מקיף ו .2
 . לאישור זה

 
 . אחריות של מיליון שקלים חדשיםהביטוח כולל שיפוי בגין נזק לצד שלישי בגבול .א

 .סעיף זה בתוקף גם אם אין ביטוח מקיף לרכב
 

 .הביטוח כולל כיסוי בגין הסעות בשכר .ב
 

 סעיף –לנוסע  ₪ 2,500הביטוח כולל כיסוי מפני אובדן או נזק לרכוש נוסעים עד לסך  .ג
 .זה בתוקף גם אם אין ביטוח מקיף לרכב

 
 

הספק כלפי כל העובדים המועסקים על ידו בגבול אחריות בסך  בגין חבות הביטוח אחריות מעבידים .3
הביטוח . לאירוע אחד ובמצטבר במשך שנת ביטוח אחת) או סכום השווה לכך בשקלים(  $ 5,000,000

 .מורחב לשפות את המוסד במידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק
 

)  או סכום השווה לכך בשקלים (  $ 250,000 ת של בגבולות אחריו,  על פי דין ביטוח אחריות מקצועית .4
 . לתובע ולתקופת ביטוח של שנה

אחריות . אובדן השימוש ועיכוב . חריגה מסמכות. אי יושר של עובדים: בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין 
בה למעט חובה שחלה חו, שימוש בכלי רכב.הפרת חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו.  בגין קבלני משנה

ומקרה ביטוח המכוסה בפוליסה לביטוח , ")ביטוח חובה("לבטחה על פי החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים 
 .מקיף וביטוח צד שלישי כלי רכב  של המבטח 

או מקרה נזק /או מחדל ו/הביטוח מורחב לשפות את  המוסד והבאים מטעמו עקב אחריותם למעשה ו
 .או הבאים מטעמו/ ידו ואו המועסקים על /שנגרם על ידי הספק ו

 ).ב"עשרת אלפים דולר ארה(  $ 10,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על  
 
 

 :בהתייחס לפוליסות לעיל
המוסד יהיה רשאי אך לא חייב לדווח אודות מקרים העלולים להוות עילת תביעה המכוסה על פי הפוליסות  .1

 .ל וזו תחשב כהודעה של המבוטח"הנ
לא יופעל כלפי , המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחרכל סעיף  .2

המזכה אותו במלוא , "ביטוח ראשוני"ל הוא "פי הפוליסות הנ-הביטוח על, ולגבי המוסד , המוסד וכלפי מבטחיו
ת תביעה ממבטחי מבלי שתהיה לנו זכו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המוסד , השיפוי  המגיע לפי תנאיו

ולמען הסר ספק אנו . 1981-א"התשמ,  לחוק חוזה הביטוח59המוסד  להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 .מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד  וכלפי מבטחיו 
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אלא אם תימסר הודעה כתובה על , בפוליסות רשום תנאי ולפיו לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח .3
 . יום מראש60 בדואר רשום לידי המוסד  לפחות כך

 .השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הספק בלבד .4
 .אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד  עובדיו והבאים מטעמו ולמעט במקרה פשע .5
 .אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי ההספק לא יפגעו בזכויות המוסד והבאים מטעמו .6
או כל /או איחור בהגשת תביעה ו/מוסד והבאים מטעמו לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק וזכויות ה .7

 . סיבה אחרת
 
 .י האמור לעיל"אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע 

 
 

 ,בכבוד רב
 
 

___________      __________              ____________  __________________        
     תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח   שם החותם                תאריך 

  
 :רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך 'פוליסה מס

 אחריות מעביד   
 אחריות מקצועית   

 ביטוח חובה  ב"לפי רשימה רצ ב"לפי רשימה רצ ב"לפי רשימה רצ
 צד ג/ביטוח מקיף ב"לפי רשימה רצ ב"לפי רשימה רצ ב"צלפי רשימה ר

 
 :פרטי סוכן הביטוח 
 

 ____________טלפון ________________;  כתובת _____________;  שם 
 

________________________________________________________________________ 
 :מןכדלק, אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה 

 
 

___________      __________           __________________          ____________   
      תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח   שם החותם                תאריך 

 
 :רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך 

 אחריות מעביד   
 אחריות מקצועית   

 ביטוח חובה  ב"י רשימה רצלפ ב"לפי רשימה רצ 
 ביטוח מקיף ב"לפי רשימה רצ ב"לפי רשימה רצ 
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 2008) 2029(מ' למכרז מס' נספח י
 

  תיחור פנימי–בקשה להצעת מחיר 
 __________________ אזור  :עבור

 ________: שעה_____________ :תאריך אחרון להגשת הצעות המחיר
 __________________:'בטלפון מסיש לוודא את הגעת המסמכים 

 :פרטי הספק
 ______________:פ"ח______________, :שם הספק

 :הצעת המחיר

 
 
 

 , יובהר כי הנוסחאות בטבלת הצעת המחיר לעייל הינם להערכת ההצעות בשלב התיחור בלבד
 :התשלום אשר ישולם לספקי השירות בעבור כל נסיעה יתבצע על פי הפירוט הבא

 .על פי הצעת המחיר בטבלה לעיל,  בהתאם לסוג הרכב-' הסעה מסוג א 1.1

 :החישוב הבאבהתאם לסוג הרכב על פי ' הסעה מסוג ב 1.2

 מ"מחיר לק× מ  "ק

 :בהתאם לסוג הרכב על פי החישוב הבא' הסעה מסוג ב 1.3

 מ"מחיר לק× מ  "ק+ מחיר לשעת המתנה × שעות המתנה 
 

 מונית טרנזיט אוטובוס  

  : D –מ "מחיר לק A -' הסעה מסוג א

 משקל מחיר מקסימאלי מחיר משקל מחיר מקסימאלי מחיר  
 ח"ש______

   117 ₪370  ח"ש______  43 ₪520  ח"ש______  מחיר גלובלי

   B  -' הסעה מסוג ב

 6,750 ₪6.4  ח"ש______  4,356 ₪9  ח"ש______  מ"מחיר לק
מחיר מקסימאלי 

  4₪: מ"לק

   C -'הסעה מסוג ג

 )16,000משקל ( 9,191 ₪4.7  ח"ש______  5,939 ₪6.6  ח"ש______  מ"מחיר לק

מחיר לשעת 
   206 ₪70  ח"ש______  140 80 ₪ ח"ש______  המתנה
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 :נסיעה במונית על פי החישוב הבא 1.4

 מ"מחיר לק× מ  "ק
 . מתעריף אוטובוס90%: תעריף מידיבוס 1.5

 . מתעריף רכב ציבורי זעיר120%: תעריף מיניבוס 1.6

 .  מהתעריף לשעת עבודה120%): 6:00-22:00( ף לשעה  בנסיעת לילה תערי 1.7

  על מחיר 20%במידה ויידרש הספק לנסיעה ברכב ממוגן ירי תחול תוספת של : נסיעה ברכב ממוגן ירי 1.8
 .הנסיעה הרלוונטי

 
 

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע תפקיד החותם שם מלא של החותם  תאריך



 

ומה 
מי 

או
ח ל

טו
לבי

סד 
 

 
מס

רז 
מכ

(מ'  
20

29
 (

20
08

  �
עה

הס
ת 

ברו
ר ח

אג
 מ

 
 

47

ח י
ספ

נ
"

מס
רז 

למכ
א 

(מ' 
202

9
(

200
8

  
לוח

מש
דת 

תעו
 

  

חתימהפקסתפקידסניף/אגףשם משפחהשם פרטי

מרחק משוער בק"משעת סיום משוערתמקום השחרורשעה התחלהמקום ההתיצבותתאריך התיצבותכמות כלי הרכבסוג הרכב המבוקש

_ _ / _ _ / _ _ _ _
שנה / חודש / יום

_________ק"מ_ _ : _ __ _ : _ _

מסלול  הנסיעה 
מפורט (יש לציין אם 
נדרשת נסיעה בכביש 

אגרה):

נדרש רכב ממוגן ירי

כן / לא

הערה יש לדאוג כי 
הנהג מגיע לנסיעה 

עם תעודה זו

חתימהטלפון ניידתפקידשםחתימה (נהג)מד ק"משעהתאריךבמקום

קבלת הרכב

שחרור הרכב

הערות:שעות_________________זמן המתנה:

תעודת משלוח- ימולא ע"י אחראי הנסיעה במועד ביצוע הנסיעה
פרטי אחראי הנסיעה

חתימהשם המאשר
_ _ / _ _ / _ _ _ _

שנה/חודש/יום

אישור פרטי ההזמנה
הספק בחתימתו מאשר את פרטי ההזמנה)

פרטי הנסיעה

חתימת נציג החברה

ימולא על ידי מזמין 
הנסיעה

(נציג הסניף)
ימולא ע"י חברת ההסעות ימולא ע"י אחראי הנסיעה

מס' ת"ז

       
המוסד לביטוח לאומי

הזמנת נסיעה

הזמנת נסיעה- ימולא ע"י מזמין הנסיעה
פרטי המזמין

הערותפרטי התייצבות

פרטי הנהג- ימולא ע"י הספק

טלפון /נייד

טלפון ניידמס' רישיוןמס' ת.זשם

 

אל : _________________ (שם הספק)
האגף המזמין: 
__________

    תאריך: 
__________

    סוג קריאה:
רגילה/דחופה/דחופה ביותר
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שם הסניףתאריך
סוג הנסיעה
זמן המתנהמרחק נסיעהמספר רכבשם הנהג (א', ב' ,ג')

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ש"חסה"כסיכום נסיעות
ש"חסה"כ מע"ממספר נסיעות

ש"חסה"כ כולל מע"מנסיעה מסוג א'
נסיעה מסוג ב'
נסיעה מסוג ג'

חתימה:_______________________

פירוט הנסיעות שהתבצעו על ידי החברה:

תאור הנסיעה

שם הנציג מטעם החברה_______________________

שם החברה:______________
כתובת:__________________
מס' טלפון: _______________
מס' פקס:_________________
מס' חברהמס' חשבונית_______________

תאריך חשבונית
עבור __________
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13 ירושלים 91909
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  2008)2009(מ' ג למכרז מס"נספח י
 סניפי המוסד על פי חלוקה לאזורים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

אזור מספר 6אזור מספר 4אזור מספר 1
חיפהחולוןאשדוד
נהריהבני ברקאשקלון
קריית חייםיפורחובות

כרמיאלפתח תקווהקריית גת
טירת הכרמלראשל"צקריית מלאכי

ירכארמלהשדרות
מעלותרמת גן

עוספיהתל אביבאזור מספר 2
עכואריאלבאר שבע
קריית אתאאור יהודהאופקים
בת יםאילת

אזור מספר 7הרצליהדימונה
טבריהיבנהמצפה רמון

נצרתיהודנתיבות
עפולהעמנואלערד

בית שאןקריית ספרירוחם
חצורראש העיןרהט

יוקנעםרעות
קצריןאזור מספר 3

מגדל העמקאזור מספר 5חדרה

כפר סבא
משרד ראשי 

מע'רירושלים
נצרת עליתסניפי ירושליםנתניה

צפתבית אלאום אל פחם
קריית שמונהבית שמשאור עקיבא
שפרעםביתר עליתפרדס חנה
תרדיון- סכניןמעלה אדומיםזכרון יעקוב
מעלה אפריםקרני שומרון

עופרה
עלי

קריית ארבע


