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ה .0 ל ה נ  מ

0 .  טבלת ריכוז תאריכים 1

 התאריכים הפעילויותתיאור 

 31.1.2019יום חמישי  פרסום המודעה בעיתונות 

  12.2.2019יום שלישי      תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים

 4.3.2019יום שני  תאריך אחרון למענה המוסד לביטוח לאומי לשאלות הבהרה

 12:00שעה:   2019.20.3יום רביעי  תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

 .31.7.2019 תוקף ההצעה

 

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים  אחרים המופיעים בגוף המכרז, קובעים התאריכים 

 בטבלה זו בלבד.
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0 .  כללי 2

נהיגה  לאספקת שירותי הוראתות המוסד לביטוח לאומי  )להלן "המוסד"( מבקש בזאת לקבל הצע 0.2.1

 אשר מופנים ע"י המוסד., 1977 -בהתאם להסכם בדבר גמלת ניידות התשל"ז למוגבלים בניידות

המכון הרפואי לבטיחות  שקבעזרי עזר ייחודיים יהוראת הנהיגה תתבצע ברכב ייעודי מאובזר, באב 0.2.2

ילמד עם  מקבל שירות( המיועדים לנהיגה לבעלי מוגבלויות בניידות. כל "המכון"בדרכים )להלן: 

 ואי המליץ עליהם לגביו. זרים שהמכון הרפיהאב

רישיון תקף לניהול  ילנהיגה בעל ספר מציעים שהינם בתי ידי על השירותים הנדרשים במכרז זה יבוצעו  0.2.3

העומדים בכל תנאי הסף , 1961 לפקודת התעבורה )נוסח חדש( התשכ"א  15בתי ספר לנהיגה לפי סעיף 

 המוגדרים במכרז.

  :אזורים גיאוגרפיים כמפורט להלן  3 –המכרז מחולק ל  0.2.4

וצפונה.  לקבלת  נתניהמציעים הממוקמים מקו רוחב ל מיועד – אזור הצפון – 1אזור  מס'  0.2.4.1

שירותים באזור זה יופנו מבוטחים המטופלים על ידי סניפי  המוסד  באזור הצפון כמפורט 

 וסניפי המשנה הכפופים להם. 0.2.4ברשימת הסניפים הראשיים בנספח 

ראשון לציון.   –מציעים הממוקמים באזור גוש דן נתניה ל מיועד – אזור המרכז – 2אזור  מס'  0.2.4.2

לקבלת שירותים באזור זה יופנו מבוטחים המטופלים על ידי סניפי  המוסד  באזור המרכז 

 וסניפי המשנה הכפופים להם.   0.2.4וגוש דן  ברשימת הסניפים הראשיים בנספח 

מציעים הממוקמים בעיר ירושלים ובאזורים ל מיועד –דרום הירושלים ואזור  – 3אזור  מס'  0.2.4.3

באר שבע.  לקבלת שירותים באזור זה יופנו מבוטחים המטופלים על ידי סניפי  המוסד   –רמלה 

וסניפי המשנה   0.2.4בנספח כמפורט  ברשימת הסניפים הראשיים  דרוםבאזור ירושלים וה

 הכפופים להם.

 ובחירת הזוכיםאופן הגשת ההצעות  0.2.5

שהינו עומד בכל ובלבד, שיוכיח במסמכי הצעתו  מציע יכול להגיש הצעה לאזור אחד או יותר 0.2.5.1

  אזור גיאוגרפי שאליו הגיש את הצעתו.תנאי הסף לכל 

 0.2.4המפורטים בסעיף הגאוגרפיים זוכים  בכל אזור מהאזורים  2בכוונת המוסד לבחור עד  0.2.5.2

 לעיל.
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 )נתונים כמותיים(היקף השירותים הנדרשים  0.2.6

 ימקבלעל פי צרכי  בזמנים ובהיקפים משתניםעל פי מכרז זה יבוצעו הנדרשים השירותים  0.2.6.1

 ,  בהיקף שאושר להם על ידי נציג המוסד.השירות

פי שנות הפעילות ההיקף הכמותי השנתי של  השירותים הנדרשים במכרז זה נאמד על  0.2.6.2

  .זור גיאוגרפילכל א  דקות  45שיעורים של  7,000-האחרונות בכ

  ולצרכי מתן ההצעה בלבד  ואינ ולעיל הינ 0.2.6.2בסעיף המפורט היקף הפעילות הכמותי   0.2.6.3

, ולזוכה לא תהא כל טענה בפועלשיוזמן התחייבות של המוסד להיקף ההזמנות השנתי   המהוו

 .בעניין זה לרבות טענת הסתמכות כלשהי

 שיטת התשלום עבור השירותים 0.2.7

הכולל את כמויות  עבור ביצוע השירותים בהתאם לחשבון חודשי מפורט המוסד ישלם לזוכה  0.2.7.1

 .הביצוע והמחיר הנקוב בהצעת המחיר

 .  0.13.1המחיר יכלול את כל הרכיבים המפורטים בסעיף  0.2.7.2

 להסכם ההתקשרות. 9בסעיף תנאי ההצמדה יהיו כמפורט  0.2.7.3

 .בהתאם למוגדר בתקופת ההתקשרותההסכם עם הזוכה/ים ייחתם  0.2.8

אינו מתחייב לספק לזוכה/ים עבודה בהיקף כלשהו. חלוקת העבודה בין הזוכים נתונה לשיקול המוסד  0.2.9

 דעתו וצרכיו של המוסד בלבד.
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0 .  הגדרות 3

 הגדרות כלליות 0.3.1

 הגדרה מושג 

 .מינהל גמלאותהמוסד לביטוח לאומי ,  המוסד

בקשה זו לקבלת הצעות, על נספחיה, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו  המכרז

 כאלה.

 המגיש הצעה למכרז. המציע

תשובת המציע למכרז זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו  הצעה

 )לרבות הסכם ההתקשרות(.

הצעתו תבחר כהצעה הזוכה על ידי ועדת המכרזים של המציע אשר  הזוכה

 המוסד. 

כספק מציע אשר עמד בתנאי המכרז ונבחר על ידי וועדת המכרזים  זוכה חלופי

 חלופי.

 כל השירותים המפורטים במכרז.  םהשירותי

תקופת 

 ההתקשרות

 .במכרז 0.9בסעיף  כמוגדר

וכל מי שהוסמך על  ידו לשמש כאחראי לתיאום,  סמנכ"ל גמלאות נציג המוסד

 לבקרה ופיקוח על ביצוע השירותים. 

תקופת 

 ההתארגנות

 . במכרז 0.10סעיף בכמוגדר 

 .במכרז 0.11בסעיף כמוגדר  תקופת ניסיון

ועדת 

 המכרזים

 ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי.

הסכם שייחתם בין המוסד לבין הזוכה במכרז זה, ע"פ הנוסח המצורף  ההסכם

 .0.5.2בנספח 

נספח על גבי  5כמפורט בפרק שהוגשה על ידי המציע הצעת המחיר  הצעת המחיר 

5.2. 
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 מקצועיות נוספותהגדרות  0.3.2

 הגדרה מושג 

 והופנה על ידיכמוגבל בניידות המוסד נציג מי שאושר על ידי  מקבל שירות 

 שירות על ידי הזוכה.הלקבלת נציג המוסד 

 מבצע השירות מטעם הזוכה.מורה לנהיגה ה נותן השירות 

כניסת  מועד –דקות.  התחלת השיעור  45 באורך של שיעור  שיעור

 מועד -וסיום השיעור  עמדת הנהיגה ברכב לתוך  מקבל השירות

 מהרכב. מקבל השירותיציאת 

  .המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המרב"ד
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0 . 4  )  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי הסף 

 תנאי סף מנהליים 0.4.1

, (הרלוונטי ע"פ דיןפטית  )ברשם המצאת אישור על היות המציע , רשום כדין כישות מש 0.4.1.1

הנדרשים במכרז זה,  והיעדר חובות בגין אגרה שנתית לרשם   השירותים העוסק באספקת

/אישור על ניהול תקין למציע שהינו עמותה. להוכחת העמידה בתנאי סף, יגיש הרלוונטי

 המציע את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:

ברשם  הרשום/מה /עמותה/שותפותתאגיד המציעעל היות תעודת רישום  העתק 0.4.1.1.1

או העתק אישור עוסק מורשה )למציע  /רשם העמותותוהשותפויות החברות

 במעמד עצמאי ( בתחום אספקת השירותים הנדרשים במכרז.

שותפות עדכני המראה כי או או שותפות יש להציג נסח חברה  חברהבור ע 0.4.1.1.2

 .מפר כתאגידוכי לא נרשם לתאגיד אין חובות בגין אגרה שנתית וכי לא נרשם 

לתועלת הציבור יש להציג אישור על ניהול תקין בתוקף  עבור עמותה או חברה 0.4.1.1.3

 .מרשם התאגידים

מציע שהינו יחיד בעל מעמד עצמאי יגיש תעודת עוסק מורשה כמפורט בסעיף  0.4.1.1.4

0.4.1.2.2. 

המצאת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  0.4.1.2

 .1976-ים זרים כדין(, התשל"ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובד

 :להלןהמסמכים המפורטים והאישורים יגיש המציע את להוכחת העמידה בתנאי הסף 

אכיפת ניהול חשבונות )עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ניהול ספרים אישור  0.4.1.2.1

 בתוקף. 1976התשל"ו  (מסחובות ותשלום 

 תעודת עוסק מורשה. 0.4.1.2.2

 . מבוטל 0.4.1.3
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וחוק  1991 - היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"אהמצאת אישור בדבר  0.4.1.4

  .1987 - שכר מינימום, התשמ"ז

אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק  המציע יגיש להוכחת העמידה בתנאי הסף 

וחוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

חתום על ידי מורשה/י החתימה ומאושר על ידי עורך דין  על פי  1987-"זמינימום , התשמ

 .4.14.0.המפורט בנספח  הנוסח 

מהשנים בכל אחת  ש"ח 1,000,000 בהיקף של לפחות    שנתי מחזור עסקיבעל הינו  המציע  0.4.1.5

 . 2017 -, ו 2016, 2015

 עסקיהמחזור הלהוכחת העמידה בתנאי הסף המציע יגיש הצהרה מאושרת על ידי רו"ח כי 

המפורטות לעיל בכל אחת מהשנים  לשנה ש"ח 1,000,000שנתי שלו הינו בהיקף של לפחות   ה

 .0.4.1.5המפורט בנספח בנוסח 

 . התחייבות לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום חוקי עבודה 0.4.1.6

 .1.6.4.0מפורט בנספח  הבנוסח  הצהרה המציע לחתום על  עללהוכחת העמידה בתנאי הסף 

  . לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים תההתחייבו 0.4.1.7

לקיום החקיקה בתחום העסקת  הצהרה המציע לחתום על  עללהוכחת העמידה בתנאי הסף 

 .1.7.4.0בנספח כמפורט  עובדים 

להוכחת העמידה   ו.תנאיל יכולותיו לדרישות המכרז והסכמההתאמת בנושא הצהרת המציע  0.4.1.8

 .0.4.1.8 כמפורט בנספח  המציע לחתום על הצהרה  המציע עלבתנאי הסף 

 עסקאות חוקתצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם ל 0.4.1.9

חוק שוויון זכויות לאנשים ול 2016 ו "התשע שעה( והוראת 10 מס' )תיקון ציבוריים גופים

 .0.4.1.9כמפורט בנספח  1998עם מוגבלות, התשנ"ח 

 

  

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawSecondary.aspx?lawitemid=165017
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawSecondary.aspx?lawitemid=165017
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 תנאי סף מיוחדים 0.4.2

לפקודת התעבורה )נוסח  15המציע הינו בעל רישיון בתוקף לניהול בית ספר לנהיגה לפי סעיף  0.4.2.1

 . השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה 3בתקופה של לפחות  1961 –חדש( התשכ"א 

ספח בנהחתימה של המציע על התצהיר המפורט מורשה יחתום העמידה בתנאי סף זה להוכחת 

 בעמוד העוקב לתצהיר.בית ספר לנהיגה   צילום הרישיון לניהולאת יצרף ו  0.4.2.1

עובדים לפחות  4המונה  צוות עובדים  אליו יגיש הצעה בכל אזור המציע יציע לביצוע העבודה 0.4.2.2

 המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה עימם יש לו הסכמים חתומים במועד האחרון להגשת

בנספח מפורט ובהרכב כהמקצועית  ההסמכה, הניסיון המקצועי  ,ההשכלה  , בעלי ההצעה

0.4.2.2.1.  

על ת המוצע לביצוע העבודה גיש את נתוני הצווע לההמציעל להוכחת העמידה בתנאי סף זה 

 מועדנכון ל , או שתיהן ביחד /הסמכה מקצועיתהשכלה ת ותעוד בצרוף  24.0..22. נספחגבי 

 .המוצעים על ידו אנשי הצוותכל אחד מ עבורהאחרון להגשת ההצעה, 

וקבלני המשנה, עימם יש למציע הסכמים חתומים במועד האחרון להגשת  בבעלות המציע 0.4.2.3

  ,2.3.1כמוגדר בסעיף  ,להוראת נהיגה למוגבלים בניידות םייעודיי יםרכב 2 פחותל ההצעה,

מאושר על ידי עורך  המציע הגיש בהצעתו תצהיראו  בהתאם להנחיות המרב"ד יםהמאובזר

עונים במצטבר על ו  התחייבות לעמידה בתנאי זה נכון למועד החתימה על ההסכם דין

 הדרישות הבאות:

 במפרט 7ז(כמוגדר בסעיף  הגה מרוכך בעלאחד ורכב  בעל הגה רגיל  אחד רכב 0.4.2.3.1

  . 2.3.1.3 הטכני בנספח

 .שנים 7 עולה עללא במועד האחרון להגשת ההצעה  גיל הרכבים  0.4.2.3.2

על התצהיר הרלוונטי אליו לפי ההנחיות  יחתום המציעבתנאי סף זה להוכחת העמידה 

  המפורטות להלן:

במועד האחרון להגשת ההצעה שבבעלותו רכבים ייעודיים להוראת נהיגה מציע  .1

 .0.4.2.3.1המפורט בנספח  התצהירעל יחתום 

מציע שאין שבבעלותו רכבים ייעודיים להוראת נהיגה במועד האחרון להגשת  .2

 בתנאי המפורט בסעיף זה עד למועד החתימה על ההסכםההצעה ובכוונתו לעמוד 

 .0.4.2.3.2ר המפורט בנספח יחתום על התצהי

 

 תיפסל על הסף ולא תידון כלל. –הצעה שאינה עונה על אחד מתנאי הסף או יותר
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0 .  שיש להגיש בהצעה נוספים ומסמכים אישורים 5

 .15.0.  בנספח המפורטעל פי הנוסח אישור פרטי המציע,  0.5.1

חתומה  , 2.5.0בנספח המצורפת ההסכם על המציע לצרף להצעתו את טיוטת  -הסכם התקשרות  0.5.2

בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה של המציע בכל עמוד ובחתימה מלאה וחותמת התאגיד/העסק 

 במקום המיועד לכך בסוף טיוטת ההסכם.

 .3.5.0בנספח הצהרת הסודיות צילום גבי על המציע לחתום בראשי תיבות על  -הצהרת סודיות  0.5.3

בהסכם )נספח  14על פי המוגדר בסעיף התחייבות המציע לשמירה וקיום נהלי הביטחון של המוסד  0.5.4

 .0.5.4ובנוסח  המפורט בנספח (  0.5.2

ב' לחוק חובת המכרזים, כלומר 2להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף  –עסק בשליטת אישה  0.5.5

כמפורט בסעיף  האמור , שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה, יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר 

 .5.5.0בנספח 

 מבוטל. 0.5.6

 . 0.5.7כמוגדר בנספח ,  ניםיניגוד עניהיעדר הצהרת  0.5.7

 בביצוע השירותים הנדרשים במכרז נווניסיו והתמחות על,  0.5.8כמפורט בנספח הצהרת המציע  0.5.8

)הצהרה זו הינה עבור ניקוד . 8.20111.03 –51.1.201בתקופה  )הוראת נהיגה למוגבלים בניידות( 

 .(0.7.3האיכות בנספח   האיכות כמפורט במפ"ל

 .0.5.9בנספח כמוגדר  ,במכרזהצהרת המציע בדבר אי תיאום הצעות  0.5.9
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0 .  הנחיות להגשת ההצעה 6

 קבלת מסמכי המכרז 0.6.1

ניתן להוריד את  מסמכי המכרז  )ללא תשלום( באתר האינטרנט של המוסד  0.6.1.1

(www.btl.gov.il.) 

 איש הקשר 0.6.2

 לביטוח לאומי  לכל עניין הקשור למכרז זה הוא :איש הקשר נציג המוסד 

 ציון ברוכים  שם:

 tzionb@nioi.gov.il דואר אלקטרוני :

 נוהל העברת שאלות ובירורים 0.6.3

 0.6.2שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להעביר בכתב לאיש הקשר המפורט בסעיף  0.6.3.1

  0.1ריכוז תאריכים בסעיף לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני עד לתאריך המפורט בטבלת 

 )שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ( .

פירוט השאלות , פרטי השואל וכתובת דואר  אלקטרוני של  מס' המכרז,הפניה תכלול את  0.6.3.2

 הפונה.

במבנה  השאלות ימוספרו באופן סידורי ויתייחסו לסעיף במכרז או בהסכם  או בנספחים 0.6.3.3

 המפורט להלן:

 פרוט השאלה במכרז/בהסכם/בנספחמס' סעיף  מס"ד

( 0.1מועד האמור בטבלת ריכוז התאריכים )סעיף עד להתשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו   0.6.3.4

במדור מכרזים, החל מהמועד  www.btl.gov.ilבאתר האינטרנט של המוסד,  בכתובת 

  האמור.

 דעתו הבלעדי ואינו מתחייב לענות על כל השאלות. המוסד יענה על השאלות לפי שיקול 0.6.3.5

תשובות המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו, ועל  0.6.3.6

המציעים לצרף להצעתם תדפיס או תדפיסים של הבהרות המוסד למכרז זה, חתומים על ידי 

 מורשי החתימה של המציע.

בכל הנוגע למסמכי  אתר האינטרנט של המוסדלהתעדכן באופן שוטף ב המציעיםבאחריות  0.6.3.7

 ותנאיו. המכרז

  

http://www.btl.gov.il/
http://www.btl.gov.il/
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 אופן הגשת ההצעה 0.6.4

בצירוף כל המסמכים הנלווים  הדרושים בשלושה עותקים  להגיש את הצעתו המציעעל  0.6.4.1

 2016( 2042) מ" מכרז שא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב יבמעטפה סגורה , שלא ת

 ".למוגבלים בניידותהוראת נהיגה  ישירותלאספקת –

 כמפורט להלן : שתי מעטפות פנימיותבמעטפה יהיו  0.6.4.2

( מקור ושני העתקים יוכנסו למעטפה 5.2נספח ) הצעת המחיר  עותקישלושת  0.6.4.2.1

)להלן : "מעטפת המחיר " (. כל עמוד בהצעת המחיר ייחתם  1שתסומן במספר 

 בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת מורשי החתימה של המציע.

, אם נדרש,  ויתר מסמכי עותקי מסמכי ההצעה )לרבות כתב ערבות שלושת 0.6.4.2.2

) להלן   2( מקור ושני העתקים , יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן במספר ההצעה

 : "מעטפת ההצעה" (.

ימון שני העתקי ההצעה יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה " מקור " וס 0.6.4.3

 במילה "העתק ".

תיחתם בחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוך מעטפת המחיר מעטפת  0.6.4.4

ההצעה. אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר 

 פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע אלא אך ורק במעטפת המחיר.

לתיבת המכרזים צעות שליח  את המעטפה ההצעה הסגורה יש להגיש במסירה ידנית או באמ 0.6.4.5

, 13צמן ילביטוח לאומי, משרד ראשי, שדרות וי מוסדשל המוסד הממוקמת בארכיב ה

 המפורט בטבלת ריכוז תאריכים סעיף  ליום עד, מר יוסי מרציאנו  אצל 2ירושלים, בקומה 

0.1. 

א וללא תובא בחשבון  מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה  הנקובים לעיל  0.6.4.6

 תידון על ידי ועדת המכרזים.

המציע להקפיד על קבלת בתמורה למסירת הצעתו יקבל המציע אישור על מסירת ההצעה , על  0.6.4.7

 , כשהוא כולל את כל הפרטים הנדרשים.אישור זה
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 דרישות והנחיות למגיש ההצעה 0.6.5

                                                                  ההצעה.מתבקש לעיין וללמוד היטב את החומר המצ"ב, תנאיו ונספחיו, בטרם הגשת  מציעה 0.6.5.1

בעקיפין   רשאי לצלם, להעתיק, להעביר, להודיע למסור או להביא במישרין או  המציעאין  0.6.5.2

הצעה זו, או   לידיעת כל גורם או אדם מידעו ו/או חומר /או ידיעה שיגיעו אליו בקשר עם 

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

באופן חלקי המכרז רשאי להכניס תיקונים ו/או שינויים ו/או להתייחס לדרישות  אינוהמציע  0.6.5.3

ההצעה ולא לדון בה כלל, ולמציע לא תהיה כל טענה את לפסול המוסד  ואם הם יעשו רשאי

 בעניין.

תתוקן. כן יתוקן, בהתאם, הסכום –כי כל טעות חישובית שתתגלה בהצעה  מוסכם בזאת 0.6.5.4

 .הכללי של ההצעה

בגין הוצאות שנגרמו לו לצורך מילוי הצעתו, בין אם המוסד  לא תהיינה טענות כלפי  מציעל 0.6.5.5

 התקבלה הצעתו ובין אם לא.

התנאים    מאשר כי קרא והבין את כל המסמכים המצורפים וכי הוא מסכים לכל  מציעה 0.6.5.6

 האמורים בהם.

יש להגיש מסמך זה חתום  .הוראות אלו למגישי ההצעות מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה 0.6.5.7

 בעת הגשת ההצעה.

, לבקשת המוסד יאריך המציע 0.1יהיה כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף  תוקף ההצעה  0.6.5.8

  עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה.את תוקף ההצעה 
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0 .  תהליך בחירת הזוכים 7

 המידה לבחירת הזוכים-אמות 0.7.1

 המידה העיקריות הבאות:-יבחר את הזוכים לפי אמות המוסד

 רוף של כל המסמכים הנדרשים.יהסף וצ-עמידה בכל תנאי 0.7.1.1

 לעלות שלה. 40%-של ההצעה ו לאיכות  60%ציון מיטבי משוקלל, כאשר יינתן משקל של  0.7.1.2

 הסף.-שלב א': בדיקה של סעיפי 0.7.2

תנאי הסף, כל שאינן עונות על צעות, בשלב זה, ההצעות ייבדקו לגבי מידת המענה על כל תנאי הסף. ה

 .ייפסלו

 קביעת ציון האיכותשלב ב':  0.7.3

הראיון עם מנהלי תבסס על כל המידע, אשר על המציע להגיש בהצעתו, י, ציון האיכות של ההצעה

 .0.7.3במפ"ל המפורט בנספח לפי המשקלות היחסיים של סעיפי האיכות כמפורט ו המציע

 ציון המחירשלב ג': קביעה של  0.7.4

מעטפות המחיר של ההצעות, שעברו את שלב ב' לעיל, ייפתחו ע"י ועדת המכרזים וההצעות ידורגו עתה 

 במימד של ציוני עלות, כדלקמן:

ועלותה  לציון המחיר 100ביותר בין ההצעות, תקבל ציון הנמוכה  הצעת המחיר לאחר הנחה  0.7.4.1

 תקרא להלן "עלות הבסיס להשוואה בין ההצעות".

ו ציון מחיר, אשר יחושב ע"י חלוקה של "עלות הבסיס להשוואה בין שאר ההצעות יקבל 0.7.4.2

 .100-ההצעות", בעלותה של ההצעה הנבדקת, ומוכפל ב
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 ובחירת הזוכהציון ההצעה )עלות ואיכות( של  שקלולשלב ד':  0.7.5

לכל אזור  . ההצעותלעלות 40%-לאיכות ו 60% לכל הצעה יחושב ציון משוקלל, לפי יחס של 0.7.5.1

 לציון הנמוך (. –של ההצעה )מהציון הגבוה   ידורגו בהתאם לציון המשוקלל גיאוגרפי 

 .מציעים שציון ההצעה שלהם יהיה הגבוה ביותר 2עד המוסד יבחר לכל אזור גיאוגרפי  0.7.5.2

ציון ההצעה המשוקלל שלהם במידה ובאזור גיאוגרפי מסוים יתקבל כי  מספר המציעים אשר  0.7.5.3

שלעיל, תערוך ועדת  0.7.5.2המציעים שנקבע לזכייה בסעיף , עולה על מספר הוא הגבוה ביותר

המכרזים הגרלה בין אותם מציעים ותבחר באמצעותה את הזוכ/ים. לאחר מכן, תערוך ועדת 

המכרזים הגרלה נוספת בין אלו שלא זכו בהגרלה הראשונה לעיל, ותבחר באמצעותה את 

 הכשיר השני.

 כשיר שני )זוכה חלופי( 0.7.6

המציע שהצעתו , שיהיה לכל אזור גיאוגרפי במכרז חלופילבחור זוכה  את הזכות, המוסד שומר לעצמו

 יםהזוכאחד ומכל סיבה שהיא, לא ייחתם חוזה ההתקשרות עם . היה בכל אזור השניבמקום תדורג 

באזור הגיאוגרפי במכרז  יםהזוכאחד לאורך תקופת ההתקשרות לא עמד על ידי המוסד ו/או באזור 

בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו, וכתוצאה מכך בוטל ההסכם עמו או בוטל חלק ממנו, יהא רשאי 

באיזור הגיאוגרפי  על פי המכרז  הזוכה החלופי לצרכי אספקת השירותיםעם  המוסד להתקשר 

 , בכפוף לאישור ועדת מכרזים. הרלוונטי
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0 .  זכויות המוסד 8

 על הסף.מציע שלא יעמוד בתנאי הסף הצעתו תיפסל  0.8.1

חויב בפיצוי יבלא ש –את היקף השירות /להגדיללצמצםעל פי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי המוסד  0.8.2

 כלשהו בגין כך.

רשאי  המוסד  יהיהמתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,  ואינהמוסד  0.8.3

בלעדי והבלתי ה וחליט לפי שיקול דעתשהמוסד  ילהתקשר בהסכם על כל חלקיו ונספחיו עם כל מי 

 מסויג. 

 המוסד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם. 0.8.4

/או ולדרוש הסברים  המוסד  יהיה רשאימבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, לאחר קבלת ההצעות  0.8.5

וכן לפנות אל הממליצים הבהרות ו/או השלמות ו/או מסמכים מן המציעים כולם או אחדים מהם. 

 .הרשומים בהצעתם לקבלת חוות דעת מקצועית 

ללא צורך או לדחות את ביצועו וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ,  מכרז זהרשאי לבטל המוסד  0.8.6

 או דחיית ביצוע המכרז חדש מכרזהודעה על ביטול/ .או לשפותם/לפצותםו/במתן הסבר למציעים 

 .הליך זה /דחייתיום לאחר ההחלטה על ביטול 14-תישלח למציעים בכתב ולא יאוחר מ

 בדיקת איכות והתאמה  0.8.7

 בדיקת איכות והתאמה במהלך תקופת ההתקשרות 0.8.7.1

או כל גורם שהוסמך על ידו  רשאי בכל עת לערוך ביקור במתקני מתן  המוסד 0.8.7.1.1

ות אספקת איככדי לבדוק את,  במהלך תקופת ההתקשרותהשירות של הזוכה 

המסופקת לאוכלוסיית מקבלי השירות,  ( ורמת השירות םתהליכי) השירותים 

 צוות אספקת השירות והתאמתו לדרישות המכרז.

כמו כן , רשאי המזמין או  כל גורם שהוסמך על ידו מטעמו לבדוק את מידת  0.8.7.1.2

מתחייב להעביר למוסד את  הזוכה. יכולתו של הזוכה לעמוד בדרישות המכרז

קבלה ימים מהמועד שבו הת 14, המסמכים והקבצים הנדרשים תוך הנתונים

ייבחנו על ידי מנהל הפרויקט כדי לוודא את דרישת המוסד. הנתונים לעיל 

 התאמתן לדרישות שבמכרז.

במידה ויימצאו ליקויים ברמת איכות אספקת השירותים על ידי המציע המוסד  0.8.7.1.3

 הליקויים.  יוציא דוח  יכלול את מועד קצוב  להשלמת תיקון 

במידה ויתברר על פי תוצאות הבדיקה כי אין ביכולתו של הזוכה לעמוד  0.8.7.1.4

 בדרישות המכרז  , רשאי המוסד לבטל את הזכייה.
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 הפסקת ההתקשרות עם הזוכה 0.8.8

המוסד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. באם  0.8.8.1

, מכל סיבה שהיא, יעביר המוסד התראה על כך בכתב ההתקשרותיחליט המוסד להפסיק את 

 יום מראש  ) להלן : "הודעה מוקדמת " ( .  60לזוכה, 

לעיל המוסד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בהודעה  0.8.8.1למרות האמור בסעיף  0.8.8.2

 ימים מראש  , בהתקיים לפחות אחד ממקרים הבאים :  7של מוקדמת בכתב 

נכסים זמני / קבוע  מפרק סופי / זמני לעסקי או במקרה שימונה לזוכה כונס  0.8.8.2.1

רכוש הזוכה. על הזוכה להודיע  מיידית למוסד על מינוי כונס הנכסים/המפרק 

 כאמור לעיל.

 במקרה שהזוכה הורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון. 0.8.8.2.2

אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה. על הזוכה להודיע מיידית למוסד בדבר מתן  0.8.8.2.3

 הצו כאמור.

 אם הזוכה הסתלק מביצוע ההסכם.   0.8.8.2.4

 אם הזוכה הוכרז כחברה מפרה. 0.8.8.2.5

לעיל , על הזוכה למלא באופן מלא  0.8.8.1בתקופת ההודעה המוקדמת כאמור בסעיף  0.8.8.3

ומקצועי את כל התנאים, ההתחייבויות, נהלי העבודה, אספקת השירות, וכל המוטל עליו , 

 .מוסדעם העל פי תנאי המכרז , עד סיום עבודתו 

וכה מתחייב לפעול ולנקוט את כל האמצעים שברשותו , על מנת לצמצם את הנזק שעשוי הז 0.8.8.4

 להיגרם למוסד כתוצאה מסיום הסכם ההתקשרות.

הביא המוסד את ההסכם או חלק ממנו לידי סיום, לפי סעיף זה, ימסור הזוכה למוסד בתוך   0.8.8.5

יום , כל דבר המהווה רכוש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר ששולם עבורו על ידי  30

 המוסד לצורך ההסכם, וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

בכל מקרה של הפסקת ההסכם עם הזוכה על ידי המוסד , התשלום היחיד לו יהא הזוכה זכאי  0.8.8.6

ידו עד למועד ההפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא הינו רק עבור מה שסופק על 

 יהא הזוכה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסד. 

המוסד ישלם לזוכה את המגיע לו עבור שירותים שניתנו בתקופת ההודעה המוקדמת ,  0.8.8.7

 בהתאם לנוהל התשלומים המוגדר במכרז זה.
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 מות ההצעה ואחריות כוללתשל 0.8.9

על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ברור ומוסכם  0.8.9.1

 ותפעולית אחת.

ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות  ,המציעבמידה ויופעלו קבלני משנה ע"י  0.8.9.2

 והתוצרים שלו ושל כל מי מטעמו. 

תן למען הסר ספק, באחריות המציע לדאוג כי כל קבלני המשנה עימם יתקשר לצורך מ 0.8.9.3

 מכרזההשירותים נשוא מכרז זה למוסד, יעמדו בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי 

 . הרלוונטיים  למציע

הסכם בין המציע לקבלן המשנה לא ישחרר את המציע ממחויבויותיו ומאחריותו הכוללת  0.8.9.4

 כלפי המוסד. 

תן המוסד יהיה רשאי לפסול בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי קבלן משנה, שיועסק במ 0.8.9.5

, מבלי לנמק וללא כל התחייבות כלפי הספק ו/או קבלני המשנה זוכההשירותים מטעם ה

מטעמו ובמקרה זה קבלן המשנה ו/או העובדים מטעמו יפסיקו את מתן השירות למוסד מיד. 

הפעיל קבלן משנה שאינו ו, במידה להפסיק את ההתקשרות עם הזוכהכמו כן, המוסד רשאי 

 עיל. עומד בדרישות המפורטות ל

ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או מי מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או  הזוכהמובהר כי  0.8.9.6

 שיפוי בגין הפסקת עבודת קבלן המשנה לפי סעיף זה.

המוסד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  0.8.9.7

 תנאי סף. המכרז, אשר לדעת המוסד מונע הערכת ההצעה כראוי בשל היותו
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0 .  תקופת ההתקשרות 9

. למוסד  האופציה להאריך מיום החתימה על ההסכם עם הזוכה שלוש שנים תקופת ההתקשרות תהיה למשך 

כל אחת. הארכת תקופת ההתקשרות תבוצע בהודעה  שנהתקופות נוספות בנות שתי לאת ההתקשרות 

במהלך כל תקופה זו יוכל המוסד  ימים לפני תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית. שישיםמוקדמת לזוכה של 

בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה ובנוסף  המבוקשים מהזוכה. םלרכוש את השירותי

. במהלך כל תקופה זו יוכל המוסד לרכוש את (0.5.2בהסכם ההתקשרות )נספח  10מנגנון ההצמדה שבסעיף 

כי מימוש תקופת ההתקשרות הראשונה, לרבות הארכת מודגש בזאת,  המבוקשים מהזוכה. םתיהשירו

 .מותנים בזמינות תקציבית ובהוצאת הזמנות רשמיות לזוכה, בכל שנה ושנה, ההתקשרות

0 . 1  תקופת ההתארגנות  0

בביצוע . בתקופה זו מחויב הזוכה ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכהלכל היותר  ימים 60תקופה בת 

כל הנדרש למימוש ההסכם לרבות לימוד נהלי המוסד הרלוונטיים לאספקת השירותים הנדרשים במכרז 

 ותיאום שיטת העבודה עם נציג המוסד.

0 . 1 ן  1  תקופת ניסיו

, בה תיבחן עמידתו של הזוכה בכל דרישות המכרז. למוסד תהיה חודשים ממועד חתימת ההסכם 6תקופה של 

 .)כשיר שני( זוכה ולבחור במקומו מציע אחרהזכות לבטל את ההסכם עם ה

0 . 1  בעלות על המכרז והשימוש בו )קניין רוחני( 2

 בעלות על המכרז והשימוש בו 0.12.1

המכרז הוא קניינו הרוחני של  המוסד,  אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו 

 שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. 

 בעלות על ההצעה והשימוש בה 0.12.2

מסמך התשובה )ההצעה ( הוא רכושו של המוסד. למציע  תהא האפשרות להשתמש בהצעה ובמידע 

שבה לגבי הצעות לגורמים אחרים. המוסד מתחייב לשמור את תוכן הצעת המציע במסגרת חובת 

הסודיות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע,  אלא לצרכי מכרז זה )למעט מסירת מידע הקשור 

 (.להלן  0.12.3כאמור בסעיף והתקנות שהותקנו מכוחו, ייב מחוק חובת המכרזים להצעה כמתח

 צד שלישי 0.12.3

, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין  1992 –בהתאם  לתקנות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

בהצעה הזוכה. המציע רשאי לציין מראש )בתשובתו לסעיף זה ( אילו סעיפים בהצעתו חסויים בפני 

הצגה בפני שאר המציעים. למרות זאת , ועדת המכרזים תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג בפני 

להערכתה  המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי , מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר 

 . 1993-והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 
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 זכויות השימוש 0.12.4

שיספק הזוכה למוסד, תעבור לבעלות המוסד, ולזוכה לא תהיה כל זכות בהם.  הבעלות בכל הטובין

וצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר ו/או מובהר בזאת כי, אין באמור לעיל לפגוע בזכויות י

 זכויות הקניין הרוחני האחרות של צד כל שהוא.

0 . 1  מחירים 3

,   לרבותהכרוכות באספקת השירותים במסגרת מכרז זה מחירי השירותים יכללו את כל ההוצאות  0.13.1

פעילויות ההתארגנות לאספקת השירות במהלך תקופת עלויות העסקת עובדיו וקבלני המשנה , 

רכישה הסמכות, ו, השתלמויות הדרכותהכשרת עובדיו וקבלני המשנה הכוללות עלויות ההתארגנות, 

עובדיו וקבלני המשנה , נסיעות אביזריםו ועזרי הוראה,ציוד תקשוב, ציוד משרדי, אמצעי ותחזוקה של  

אספקת השירותים, מיסים )למעט מע"מ(, היטלים, אגרות, וכל הדרוש ל ,כולל ביטול זמן מטעמו 

 הוצאות ביטוח, וכל הוצאה אחרת שתידרש למימוש השירות על פי מכרז זה ורווח המציע. 

 ופיים ולא  תשולם לזוכה כל תוספתמחירי השירותים שיוצעו על ידי המציע יהיו מחירים קבועים וס 0.13.2

נספח )ההתקשרות בהסכם  10 מדה כמפורט בסעיף מחיר מעבר למחירים הנקובים למעט, תוספת הצ

0.5.2). 

 נכונים ומעודכנים למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. ,כל המחירים יהיו נקובים בש"ח 0.13.3

0 . 1  שמירה על סודיות ואבטחת מידע  ,סיווג בטחוני של עובדי הזוכה 4

לו על ידי אגף הביטחון של הזוכה מתחייב שהוא וקבלני המשנה שלו יקיימו  את כל ההוראות שיימסרו  0.14.1

 המוסד.

הזוכה מתחייב למסור לאגף הביטחון  של המוסד וכל מי שהוסמך על ידו , לפי בקשתו כל פרט  לגבי   0.14.2

 עובד או גורם שיועסק מטעמו  באספקת השירותים  על פי מכרז זה.  

רך המוסד רשאי לא לאשר העסקת  עובד /קבלן משנה מטעם הזוכה מכל סיבה שהיא ללא צו  0.14.3

 בנימוק/הסבר   כלשהו, והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.

על ידו באספקת השירות למוסד, יחתמו על התחייבות לשמירת  ועסקוישוקבלני המשנה  עובדיוזוכה, ה 0.14.4

 .0.5.3סודיות בנוסח שבנספח 

אי פרסום מידע : הזוכה והעובדים מטעמו מצהירים בזה שידוע להם כי מידע שיימסר לו על ידי המוסד  0.14.5

ו/או בתום  לשם  ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה, אין לפרסמו, ועליו להחזירו למוסד בתום השימוש

ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת  שבועיים מיום סיום תקופת ההתקשרות.

 ההתקשרות בין הצדדים.

סור או להביא לידיעת אחר כל שמירת סוד : הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר , להודיע, למ 0.14.6

מסמך ו/או  ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה. תשומת לב  

שעניינם איסור ועונש על מסירת  1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  118 –ו  91מופנית לסעיפים  הזוכה

וקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה , תשי"ח ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה, לרבות קבלן, עם גוף מב

– 1958 . 
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 נוהלי אבטחת המידע 0.14.7

, והתקנות 1981יהיו לפי הנהוג במוסד, וכן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א נוהלי אבטחת המידע 

שהוצאו לפיו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הזוכה מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת את 

של  המסמכים שימסרו לו על ידי המוסד, ולאפשר גישה אליהם אך ורק לעובדיו ומורשיו תוכנם ותוכנם 

 שיעסקו בביצוע ההסכם.

 חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר: 0.14.7.1

 ;היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגלוי ללא חובת הסודיות 0.14.7.1.1

 ;פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי 0.14.7.1.2

 ;תנמסר לזוכה ע"י צד ג' ללא חובת סודיו 0.14.7.1.3

 ;הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות של המוסד 0.14.7.1.4

רעיונות, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה   0.14.7.1.5

ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו בעלי  הכלולים במידע של המוסד,

 ;גישה למידע בהתאם למפרט זה

 ;וטיעל הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפ 0.14.7.1.6

  



 אספקת שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות  -2016( 2042מ)מכרז מספר:  

 

24 

 

0 . 1  במכרז הזוכהידרשו מישופעילויות אישורים ,התחייבויות  5

 זכייה )ערבות ביצוע ( בגיןבנקאית  ערבותהגשת  0.15.1

 בנספח  בנוסח המפורטהזוכה יגיש למוסד לביטוח לאומי ערבות אוטונומית בלתי מותנית  0.15.1.1

לפקודת המוסד לביטוח לאומי בתוקף  ,)לכל אזור בו זכה( ח”ש 000100,בסך של  1.150.1.

יום  90של ההסכם באם יהיו(, בתוספת של תקופת ההסכם )כולל תקופות הארכה למשך כל 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.  ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.

 . נחתם ההסכםהמדד הבסיסי הוא מדד החודש שבו כש

של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק  הערבות תהיה ערבות בנקאית או ערבות 0.15.1.2

ואשר אושרה על ידי החשב  1981 –בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי  הביטוח, תשמ"א 

 הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים.

  150.1..1בנוסח ערבות הביצוע המצורף בנספח  בדיוק ערבות תוגש כערבות מקורית

 .  השמטות או שינויים . לא יתקבל צילום של הערבותלמכרז ללא תוספות, 

 בהסכם ההתקשרות. 7דין הערבות על פי סעיף זה , כדין הערבות על פי סעיף  0.15.1.3

 .מבוטל 0.15.1.4

 עלות הוצאת הערבות תהיה על חשבון  הזוכה. 0.15.1.5

 חתימה על הסכם ההתקשרות 0.15.2

ה על כל למסמכי המכרז. מסמך  ז 2.5.0המצורף כנספח הזוכה יחתום על הסכם  ההתקשרות  0.15.2.1

 ותשובות המוסד לשלות ההבהרה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם. נספחיו,

חתימת המוסד על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהזוכה. אם  0.15.2.2

הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם התקשרות כנדרש, המוסד 

 על הסכם התקשרות עם הזוכה .שומר לעצמו את הזכות לא לחתום 

 .0.15.3חתימה על אישור עריכת ביטוחים  כנדרש ועל גבי נספח  0.15.3
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ת .1 ו ר י ש ה ת  ק פ ס א ל ת  ו נ ג ר א ת ה ו ע   ק  ר

1 .  כללי 1

 מפרט זה מגדיר את דרישות ותכולת העבודה הנדרשת מהמציע.  1.1.1

לצרכי   תבמכרז  תוך רמת היענות וגמישות מקסימאליהמציע נדרש לספק את השירותים על פי המוגדר  1.1.2

 המוסד . 

צוות העובדים המוצע על ידו בהצעה ואושר  ,המציע יספק את השירותים הנדרשים במכרז באמצעות 1.1.3

, וצוות עובדים נוסף כפי שיידרש מעת לעת,  שיאושר על ידי נציג על ידי המוסד כעונה על דרישות הסף

 להלן. 3כמפורט בסעיף המוסד  לאספקת השירותים, 

1 .  התארגנות למתן השירות 2

(  שות )תשתיות פיזיות ומשאבי אנושבמהלך תקופת ההתארגנות יתאים  הזוכה את התשתיות הנדר 1.2.1

 לביצוע השירותים על פי מכרז זה. 

בניית תשתית משאבי אנוש תכלול הכשרת צוות הפרויקט המוצע לצרכי אספקת השירותים על פי  1.2.2

 תתמקד במאפיינים הייחודיים הנדרשים לביצוע העבודה במוסד.  המכרז. הכשרת הצוות

 במהלך תקופת ההתארגנות יבצע הזוכה את הפעילויות העיקריות המפורטות להלן: 1.2.3

 . נהלי העבודה של המוסד בתחומי השירותים הנדרשים במכרזלימוד  1.2.3.1

 .נציג המוסדקיום ישיבות התנעה ובנייה ותיאום מתודולוגיית עבודה ותכנית עבודה מול  1.2.3.2

 כל פעילות נוספת שתידרש לביצוע אפקטיבי של השירותים. 1.2.3.3

 .נציג המוסדההתארגנות תבוצע על פי תכנית עבודה שתוגש על ידי הזוכה ותאושר על ידי   1.2.4

 . מבוטל 1.2.5

 איש קשר מטעם הזוכה 1.2.6

שיתאם את העבודה  בו זכהלכל אזור  0.4.2.2 בסעיףכמוגדר מטעמו  איש קשרימנה  הזוכה 1.2.6.1

מול המוסד ויהיה בעל סמכויות לפתרון בעיות שונות, שיתעוררו במהלך תקופת ההתקשרות 

 . 

 לעיל יהיה גורם בכיר בעל סמכויות רחבות אצל הזוכה  1.2.6.1כאמור בסעיף   איש הקשר 1.2.6.2

 .0.4.2.2.1ויעמוד בדרישות הסף המוגדרות בנספח 
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ם  .2 י ש ר ד נ ה ם  י ת ו ר י ש ה ר  ו א  ת

2 .  רקע 1

נהיגה למוגבלים בניידות  שירותי הוראת לאספקת םספקילהתקשר עם מעוניין המוסד לביטוח לאומי  2.1.1

  סא גלגלים.יבכומשתמשים שועדה רפואית קבעה לגביהם שהם זקוקים 

אשר נקבעו ע"י המכון  םהשירותים יכללו הוראת נהיגה ברכב ייעודי מאובזר באביזרי עזר ייחודיי 2.1.2

ילמד  מקבל שירותכל , כאשר בניידות לנהיגה לבעלי מוגבלויותהרפואי לבטיחות בדרכים, המיועדים 

 זרים שהמכון הרפואי המליץ עליהם לגביו.יעם האב

לגבי כל  נציג המוסדשיוצאו לזוכה על ידי של המוסד  בהתאם  למוגדר בהזמנות עבודה העבודה תבוצע  2.1.3

 .מקבל שירות

צרכי העיקריים הבאים: בהתאם לשיקולים  ממקבלי השירותלכל אחד   הזוכהיבחר את  נציג המוסד 2.1.4

למקום  וקרבה גיאוגרפית של ,סיונויהתמחות נותן השירות ונ יו,ובקשות יוהעדפותמקבל השירות, 

החלטת ושיקולים נוספים על פי השונים   הזוכיםויסות היקפי השירות בין של מקבל השירות,  מגוריו

   .ובסבב שוויוני בין הזוכים ככל שניתן  , והכל כדי לתת מענה מיטבי לצרכי מקבל השירותנציג המוסד

תוך  ,ויקפיד על אספקתם למקבל השירותהזוכה יתאים באופן גמיש את אופן אספקת השירותים  2.1.5

באופן המיטבי  במטרה להכינו, , סבלנות מרבית ומתן יחס קשוב ואמפתיוהיענות מרבית לצרכיגמישות ו

 למבחן הרישוי.

 . 2.3.5כמפורט בסעיף  השירותים יכללו גם הפעלת מוקד שירות טלפוני לסיוע 2.1.6
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2 .  מטרות העבודה 2

באמצעות רכב ייעודי מאובזר באביזרי עזר ייחודיים  אספקת שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות  2.2.1

 שהוגדרו פרטנית לכל מקבל שירות  על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. 

2 .   השירותים הנדרשיםאור ית 3

 המיועד להוראת נהיגה למוגבלים בניידותסוג הרכב  2.3.1

פולסוואגן ו, ויטומרצדס  ם:הלמוגבלים בניידות סוגי הרכב שבהם תתבצע הוראת נהיגה  2.3.1.1

 .קראוול

זרים הנדרשים ייציע רכב אחר עם מאפיינים דומים, שניתן להתקין בו את כל האב הזוכהאם  2.3.1.2

את  שניתן להתקין המאשר ד”המרבללימוד נהיגה למוגבלים בניידות, עליו לצרף את אישור 

בדיוק כמו הדגמים המפורטים  -מקבלי השירותלצרכים של מרבית  לעיל העוניםזרים יהאב

 לעיל. 2.3.1.1בסעיף 

האביזרים הנדרשים ברכב הוראת הנהיגה למקבלי השירות במסגרת מכרז זה מפורטים  2.3.1.3

והזוכה נדרש לפעול על פי הדרישות המפורטות בו בנוסף לכלל  2.3.1.3במפרט הטכני בנספח 

 הדרישות המפורטות במכרז.

 לעיל. במצב כזה, 2.3.1.2למוסד שיקול דעת שלא לאשר את הרכב המוצע, כמפורט בסעיף   2.3.1.4

 לעיל.    2.3.1.1הרכבים המופיעים בסעיף  משניהמציע מתחייב להעמיד לרשות המוסד את אחד 

 תדירות ורצף שיעורי הנהיגה  2.3.2

 אחד מהפורמטים הבאים:על פי השיעורים ייערכו  2.3.2.1

 דקות. 135סה"כ  –פעם בשבוע שלושה שיעורים רצופים  2.3.2.1.1

 דקות. 90סה"כ  –דקות  45פעמיים בשבוע שני שיעורים רצופים בני  2.3.2.1.2

או למושב ו עמדת הנהיגהלתוך  מקבל השירותמוסכם כי התחלת השיעור תהיה מרגע כניסת  2.3.2.2

 מהרכב. מקבל השירותעם יציאת  -וסיום השיעור  ייעודי ללימוד נהיגה

 מקבל השירותדקות. אם  135 -ולא יותר מ מקבל השירותמשך השיעור יקבע על פי יכולתו של  2.3.2.3

 מקבל השירותדקות, המורה לא יהיה רשאי לדרוש מ 135טוען שאיננו מסוגל לשיעור באורך 

 דקות רצופות.  45 -להמשיך בשיעור. בכל מקרה אורך השיעור לא יהיה פחות מ

. במקרים בהם תחול תקלה למקבלי השירותעל רציפות במתן השיעורים  יקפיד הזוכה 2.3.2.4

העומד בתנאים הקבועים במכרז יד רכב חלופי להעמ הזוכהכתוצאה מהשבתת הרכב, ידאג 

 תוך שלושה ימים.זה, 

 .לרבות בימי שישי ככל שיידרש על ידי מקבלי השירות ,השיעורים יבוצעו בכל ימי השבוע 2.3.2.5
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 החלפת מורה  2.3.3

באותו  מקבל שירותהמוסד רשאי, עפ"י שיקול דעתו, לדרוש החלפת מורה להוראת נהיגה ל 2.3.3.1

 לאזור אחר.  מקבל השירותאינו מרוצה, או לחלופין להפנות את  מקבל השירותבי"ס, אם 

החלפת מורה אם יתרשם כי המורה אינו מתאים ו/או כשיר לכך  הזוכההמוסד רשאי לדרוש מ 2.3.3.2

 או מכל סיבה אחרת. 

 כל פיצוי. הזוכהבמקרים האמורים לעיל, לא ידרוש  2.3.3.3

 דגשים ושונות  2.3.4

וע הוראת נהיגה לפי מכרז זה, כך שיהיו יתחזק את כלי הרכב המשמשים אותו לביצ הזוכה 2.3.4.1

 כשירים ללימוד נהיגה, עומדים בתקני הבטיחות ונוחים לשימוש.

. ההודעה מקבל שירותהמוסד יהיה רשאי, בכל עת, להודיע על הפסקת מימון לימודיו של  2.3.4.2

ולספק. מובהר בזאת כי המוסד לא ישלם עבור הוראת נהיגה של  מקבל שירותתימסר בכתב ל

 שנמסרה הודעה על הפסקת לימודיו בכתב. שירותמקבל 

למקבל ולבקש ממנו לבצע הוראת נהיגה  הזוכההמוסד רשאי, עפ"י שיקול דעתו, לפנות אל  2.3.4.3

 גם באזור שמחוץ לתחום הגיאוגרפי אליו משויך. שירות 

 מובהר בזאת כי המוסד ישלם אך ורק בעבור שיעורים שהתקיימו בפועל. 2.3.4.4

 שירות ולנציגי המוסדהפעלת מוקד שרות למקבלי ה 2.3.5

באזור הגיאוגרפי בו זכה.  ולנציגי המוסד מקבלי השירות הזוכה יפעיל מוקד שרות ל 2.3.5.1

 .17:00 -  8:00ה'  בשעות -המוקד  יפעל בימים א'

מוקד השירות של הזוכה ינהל רישום מסודר של הפניות הטלפוניות אליו באמצעות  2.3.5.2

 אחר.מערכת רישום שיחות או בכל אמצעי מעקב ממוחשב 

 ,ושעה תאריך הכולל - הפניה מועד  :הפרטים הבאים יירשמו טלפונית פנייה לכל 2.3.5.3

 פרטי הפונה, נושא הפנייה, פרוט אופן ניתוב הפנייה להמשך הטיפול.  ,הסידורי מספרה

בכל מקרה בו נותן עובדי  מוקד השרות  ידאגו ליצור קשר  טלפוני  עם מקבלי שירות  2.3.5.4

.  המידע שיתקבל ממקבל רות ומקבל השירות לא הופיעהשירות מטעמם הגיע למתן השי

, ויועבר לצוות המקצועי של  2.3.5.3השירות,  יתועד על ידי העובדים, כמוגדר בסעיף 

 .הזוכה להמשך טיפול ומעקב

הזוכה יעביר לנציג המוסד דוח של פעילות המוקד הכולל, פרוט פניות נכנסות כמוגדר  2.3.5.5

לעיל . הדוח יכלול גם פירוט  2.3.5.4וגדר בסעיף ופניות יזומות כמ 2.3.5.3בסעיף 

. פורמט   על ידי מקבל השירות או ע"י הזוכה אירועים חריגים כגון ביטולים של שירות

 .הדוח ומועדי העברת הדיווח יהיו לפי דרישות נציג המוסד
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ת ש .3 ו ר יג ל ה נ ה ו ד ו ב  ע

3 .  הזמנת השירות 1

 . הזוכההמוסד ישלח טופס הפנייה להוראת נהיגה אל  3.1.1

את התוכנית להוראת הנהיגה המתאימה לו, כאשר המטרה הינה  מקבל השירותיקבע ביחד עם  הזוכה 3.1.2

 המוגבל בניידות לנהיגה, עד למעבר מבחן הרישוי המעשי )להלן "טסט"(.  מקבל השירותלהכשיר את 

  ימי עבודה מיום הפנייתו ע"י המוסד. 10תוך  מקבל השירותלהתחיל בהוראת הנהיגה של  הזוכהעל  3.1.3

 24, לפחות מקבל שירותידאג לשלוח תזכורת באמצעות הודעת טקסט או שיחה טלפונית לכל  המציע 3.1.4

 שעות לפני מועד השיעור.

בתחילת השיעור מביתו, מקום עבודתו או מכל מקום אחר שעליו  מקבל השירותהמורה יאסוף את  3.1.5

לכל מקום אחר שעליו לביתו, מקום עבודתו או  מקבל השירותיוסכם מראש. בסיום השיעור יוחזר 

 יוסכם מראש. 

3 .  צוות העובדים המקצועיים המיועדים לאספקת השירות 2

 תיאור הצוות 3.2.1

הזוכה יפעיל  לצורך  מתן השירותים הנדרשים כוח אדם מיומן ומקצועי בכמות הנדרשת לאספקת 

 השירותים על פי דרישות המוסד. 

 גודל הצוות 3.2.2

המוצע צוות ה 0.4.2.2נספח בלהעסיק והתמחויותיו מפורט  הזוכהשיידרש  יהמינימאל גודל הצוות 

נותני על פי הצורך המפורט לעיל יידרש הזוכה להעסיק  יבנוסף לצוות המינימאל  הפרויקט.לביצוע 

 שירות נוספים העונים על הדרישות המוגדרות בתנאי הסף לעיל. 

3 .  דרישות השכלה וניסיון מקצועי 3

  . 0.4.2.2דים בעלי הסמכה וניסיון מקצועי כמוגדר בסעיף הזוכה יפעיל באספקת השירותים עוב 3.3.1
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3 .   אישור/ החלפת אנשי הצוות  4

ידו לביצוע -המוצע על (עובדיםנותני השירות ), את רשימת צוות נציג המוסדיגיש בכתב, לאישור  הזוכה 3.4.1

לכל רשימת צוות נותני השירות תוגש  .3.2 על פי הנדרש בסעיףתעודות הסמכתם רוף יבצ -העבודה 

ותכלול את נותני השירות שהוצעו על ידו במסגרת  ייבחר לאספקת השירותיםאליו אזור גיאוגרפי 

על ידי נציג המוסד כדי לספק את השירותים בהתאם לדרישות מעת לעת המכרז ונוספים כפי שיידרש 

 . המוגדרות במכרז

הזוכה באספקת שיועסקו ע"י  צוות נותני השירותפי שיקול דעתו הבלעדי, את -יאשר על נציג המוסד 3.4.2

 .השירותים הנדרשים במכרז זה

כל אחד מהעובדים ותוך מתן נימוק, פי שיקול דעתו הבלעדי, -יהיה רשאי לפסול בכל עת, עלהמוסד  נציג 3.4.3

על  -יהיה חייב לדאוג להחלפתו של עובד זה בעובד אחר  זוכהכאמור לעיל, וה זוכהידי ה-המוצעים על

 חשבונו, ובאופן מיידי.

הזוכה יעסיק את צוות מורי הנהיגה )נותני השירות ( שהוצעו על ידו במכרז ללא החלפת מורה/מורים  3.4.4

ועל  המוסד על ידי נציגמראש חודשים, אלא אם אושרה החלפה  6 –בתקופה מינימאלית שלא תפחת מ 

 בסיס סיבות שנמצאו על ידו מוצדקות

3 .  הגשת דוחות מעקב 5

 מקבל השירותלדווח למוסד על כל מקרה חריג, וכן על מקרים בהם, עפ"י חוות דעתו, סיכויי  הזוכהעל  3.5.1

 למעבר טסט וקבלת רישיון נהיגה קלושים ו/או אינם ניתנים להשגה. 

מספר השיעורים  -ובו  בפורמט שיוגדר על ידי נציג המוסד יגיש מידי רבעון  דו"ח פעילות ממוחשב הזוכה 3.5.2

, טסטים שהוגשו מקבל שירותשלימד, מצב וקצב ההתקדמות לגבי כל השירות מקבלי שביצע, שמות 

  עד למעבר הטסט. מקבל שירותומכסת השיעורים שנותרו לכל 

עפ"י דרישת המוסד ובתיאום מראש  אצלומקבלי השירות ישתתף בדיונים וישיבות מעקב אחר  הזוכה 3.5.3

 ללא כל תמורה כספית נוספת.

3 .  הגשה ותשלום חשבונות   6

חשבוניות מס כחוק. החשבון בכפוף להגשת המוסד ישלם את התמורה המגיעה לזוכה לפי מכרז זה,  3.6.1

 במוסד.כדין יום מיום קבלת חשבונית  30בתוך ואישורו של נציג המוסד  תולבדיקייבדק וישולם בכפוף 

 בחודש   השירותשסופק לו לכל מקבל שירות מפורט  אישי דוח  חודשכל ב  5 –ל מוסד עד הזוכה  יגיש  ל 3.6.2

זמני כל ם וובו פירוט שעות הלימוד, תאריכיהדוח יוגש בפורמט שיוגדר על ידי נציג המוסד,  . הקודם

הדוח יהיה חתום על ידי מקבל השירות ויועבר כקובץ סרוק השיעור. התחלה  וסיום שיעור ומיקום 

 Hardוהן כדוח מודפס )יל לע 3.5.2המפורט בסעיף הדוח יוגש הן כקובץ אקסל במבנה  לנציג המוסד.

Copy.) .הדוח יוגש כשהוא חתום על ידי איש הקשר של הזוכה ו/או מי שהוסמך על ידו ומקבל השירות 

ביצוע התשלום לאחר שנבדק ואושר על ידי הגורם המוסמך יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של הזוכה  3.6.3

 על ידי חשבות המוסד.
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ת  .4 ו ר י ש ה ת  נ מ  א

4 .  הגדרות 1

היא כלי בידי המוסד , להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לביצוע השירותים הנדרשים  אמנת השירות 4.1.1

 מהזוכה במכרז זה  ולביצוע פיקוח על הזוכה בקיום הגדרות אלה.

תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של הזוכה, לא יחשבו כאי עמידה  4.1.2

ת הבלעדי לקביעה אם אמנם מדובר בגורם חיצוני ביעדי אמנת השירות )למוסד יהיה שיקול הדע

 כאמור בסעיף זה (.

רות וברמות השירות המוגדרות יבמקרה שהזוכה לא יעמוד בדרישות איכות הש –פיצויים מוסכמים  4.1.3

 להלן. 4.2להלן בטבלה יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה  בסעיף 

 ידי המוסד בכל  דרך  שיוחלט על ידו.מדידת  העמידה במדד השירות הנדרש תבוצע על  4.1.4

ייעשה בדרך של קיזוז מחשבונית  –מימוש פיצויים מוסכמים תוך קיזוזו מהסכומים המגיעים לזוכה  4.1.5

 .נציג המוסדבחתימה ואישור של  

 להלן. 4.2דרישות אמנת השירות מפורטות בטבלה בסעיף  4.1.6
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4 .  טבלת אמנת השירות 2

 גובה הפיצוי המוסכם מדד השירות הנדרש מרכיב השרות מס"ד

אספקת שיעור נהיגה   .1
 .למקבל השירות

אספקת השיעור במועד 
 שתואם עם מקבל השירות.

ביטול של שיעור לכל  ₪ 500
על ידי הזוכה בפרק זמן של 

למועד קודם שעות ומטה  24
תלונה על בסיס  ,   שנקבע.

שתיבדק מקבל השירות של 
ותימצא  נציג המוסד על ידי 

 מוצדקת.

התחלת הוראת נהיגה   .2
 .למקבל השירות 

מועד השיעור הראשון לא 
ימי עבודה מיום  10יאוחר מ

הפניית המוסד כמוגדר 
 . 3.1.3בסעיף 

לכל יום איחור ביחס  ₪ 200
למעט אם למועד הנדרש, 

החריגה אושרה על ידי נציג 
 בכתב.מראש ו המוסד 

תדירות ורצף שיעורי   .3
 .הנהיגה

התדירות והרצף הנדרשים 
 .2.3.2בסעיף 

לכל חריגה שלא  ₪ 300
אושרה על ידי נציג המוסד 

 מראש ובכתב.

ברכב הוראת נהיגה   .4
ייעודי למוגבלים 

בניידות מותאם פרטנית 

  למקבל השירות.

הוראת נהיגה ברכב ייעודי 
הכולל את האביזרים 
שהוגדרו פרטנית לכל 

מקבל שירות כמוגדר 
 .  2.1.2בסעיף 

לכל חריגה  ש"ח 4,000
אלא אם מהדרישות, 

אושרה על ידי נציג המוסד 

 מראש ובכתב.

למקבל איכותי יחס   .5
 .השירות

 תלונה בגיןש"ח  700 . 2.1.5קיום המוגדר בסעיף 
החל  שתתקבל לגבי הזוכה

 השנתית הרביעיתמהתלונה 
שנבדקו של מקבלי השירות 

על ידי נציג  מוצדקותונמצאו 
 .המוסד

למקבלי הוראת נהיגה   .6
השירות באמצעות צוות 

מורי הנהיגה שהוצע 

במכרז בכל תקופת 
 ההתקשרות.

הפעלת השירות באמצעות 
שהוצעו  ,צוות מורי הנהיגה

ללא החלפת  , במכרז

בתקופה מורה/מורים 
מינימאלית שלא תפחת מ 

אלא אם  ,חודשים 6 –
אושרה החלפה על ידי נציג 

מראש ועל בסיס סיבות 
  ות.שנמצאו על ידו מוצדק

לכל החלפת  ש"ח 2,500
 שהוצע במכרזמורה לנהיגה 

 חודשים 6לפני תום 

מתחילת ההתקשרות ללא 
אישור מראש של נציג 

 . המוסד
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ר  .5 י ח מ ה ת  ע צ  ה

5 .  כללי 1

 הצעת –5.2 בנספח (5.0כל סעיף המציע מתבקש לאשר מפורשות את הסכמתו לכל התנאים להלן ) 5.1.1

 .המחיר

 :לעילהצעת המחיר תכלול את המפורט  5.1.2

בהצעה יהיו סופיים, נקובים בש"ח, ויכללו את כל ההוצאות הישירות  המחירים כל 5.1.2.1

כמוגדר , מ, כולל כל המסים וההיטלים, למעט מע"עבודתולביצוע  הזוכהוהעקיפות של 

 .דיןכ מע"מ בתוספתההצעות יושוו לפי הערך הכולל של ההצעה,  .0.13בסעיף 

המוגדרים והסעיפים  לעיל  5.1.2.1בסעיף  טותהמפורעל פי ההנחיות הצעת המחיר תוגש  5.1.2.2

 .5.2 בנספח

המחיר והתנאים שנקבעו על ידי המוסד תוספת עבור מרחקי נסיעה תשולם על פי  5.1.2.3

 . 5.2ומוגדרים בנספח 

 היקף שירותים כלשהואינו מתחייב להזמין  המוסדלמען הסר ספק יודגש, כי  - יםהיקף השירות 5.1.3

, לפי הרשום במכרז זה, רכישת שירות כלשהו. ההחלטה על כללשירות והוא אף רשאי שלא להזמין 

. ההיקפים עשויים להשתנות )כלפי מטה או כלפי מעלה( מוסדשל ה דיעהבלדעתו -עשה לפי שיקולית

 .וסדבהתאם לצרכים של המ

5 .  מבנה הצעת מחיר  2

 המחיר בהצעת סעיף בכל למוגדר בהתאם למחירים חיובית באחוזים  הנחה בהצעתו יגיש המציע 5.2.1

 .5.2בנספח 

 . 15%לא יעלה על לעיל  5.2.1שיעור ההנחה המפורט בסעיף  5.2.2
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 רשימת סניפים ראשיים : 0.2.4ספח נ

 

 אזור הצפון – 1אזור מס' 

 סניף משנה ראשיסניף  מס"ד

  נתניה  .1

  חדרה  .2

  חיפה  .3

 טבריה  .4

 מג'אר

 צפת

 קריית שמונה

  כרמיאל  .5

 עכו הנהריי  .6

 נצרת  .7

 נצרת עילית

 שפרעם

 מגדל העמק עפולה  .8

  קריות  .9
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 אזור המרכז – 2אזור מס' 

 סניף משנה ראשיסניף  מס"ד

 הרצליה כפר סבא  .1

 בני ברק בני ברק  .2

 - חולון  .3

 ים-בת יפו  .4

 - פתח תקווה  .5

 - ראשון לציון  .6

 - רמת גן  .7

 - תל אביב  .8
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 והדרוםירושלים אזור  – 3אזור מס' 

 סניף משנה ראשיסניף  מס"ד

 רמלה  .1

 בית שמש

 מודיעין

 מודיעין עלית

 רחובות  .2
 קריית גת

 יבנה

  אשדוד  .3

  אשקלון  .4

 באר שבע  .5

 אילת

 דימונה

 ירושלים ירושלים  .6
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 : תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום 0.4.1.4נספח 

 

__________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים ני הח"מ א

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 במסגרת המוסדנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם ה .1

אני מצהיר/ה כי הנני מורשה (. המציע"" להלן:)מכרז לאספקת שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות 

 חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

וק עסקאות גופים חהגדרתם  בכ בעל זיקה""ו תושב ישראל""מונחים השמעותם של מתצהירי זה, ב .2

אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם  .(ופים ציבוריים"חוק עסקאות ג" –להלן ) 1976-ציבוריים התשל"ו

 של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 

  המציע ו"בעל זיקה " אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה

רונה "חוק עובדים זרים " ( בשנה האח –)להלן  1991 -שלא כדין והבטחת תנאים  הוגנים ( התשנ"א 

 " מועד ההגשה " (. –לעיל )להלן  1שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף 

  חוק שכר  –)להלן  1987 –המציע ו"בעל זיקה " אליו לא הורשעו לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז"

 מינימום" ( בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.

 ונה, והכל  בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים(. כבמשבצת הנ Xלמילוי ולסימון ) .3

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

 תאריך :___________שם: ________________תפקיד : ____________חתימה וחותמת:____________

 

 ישור עורך/ת הדיןא

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

/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ב___________ בישו

_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

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

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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 "ח על מחזור הכספי של המציערו: אישור  0.4.1.5נספח 

 7201 – 5120אישור רו"ח על מחזור הכספי של המציע בשנים 

 

 תאריך:  ____/ __/__          לכבוד:

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים

 

לבקשתכם ועל סמך הנתונים שנמסרו לנו ע"י מנהלי המציע ואנשי הכספים שלו, ובהתאם לדוחות הכספיים של המציע 

 כדלקמן: והינהמציע  מחזור העסקי השנתי שלה, הננו להודיעכם כי 2017 -ו   2016, 2015לשנים: 

 

 )לא כולל מע"מ( ₪ -ב המחזור הכספי שנה 

2015  

2016  

2017  

 

 לאספקת שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות    2016 (2042) מ זו ניתנה לצורך השתתפות במכרז מס' הודעתנו

 בכבוד רב,

 

___________________              ______________________               ___________ 

 תאריך                                  שם מלא                                         חתימת רו"ח  + חותמת                      

                                          

              __________________               _______________________________ 

      כתובת                                                                       טלפון                                                                                   
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התחייבות המציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים, שכר מינימום וקיום : 0.4.1.6נספח 

 ודה חוקי העב

 

  6201( 2420)במכרז מס' מ מצהירים בזאת כי במידה וניבחר כזוכה                                                          נו הח"מ א

, אנו מתחייבים לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר לאספקת שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות 

את כל חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידינו באספקת השירותים הנדרשים המינימום לעובדים וכן לקיים 

 על פי מכרז זה, במהלך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופות הארכה, במידה ותהיינה(.

 

 חתימה וחותמת שם מורשה החתימה

  

  

  

 

 ישור עורך/ת הדיןא

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

 /עיר ______________ ב___________ בישו

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

עשה כן, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/י

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים:  0.4.1.7נספח 

 

ידי ועל מנת לבצע את השירותים לגבי הסכם -הריני מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה, לגבי העובדים שיועסקו על

העבודה המפורטים בתוספת ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן זה, את האמור בחוקי 

את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים  שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות 

תוקנו בעתיד, לרבות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוערכו או י

 צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיהם 

 סקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.עמו

 

 1959 –חוק שירות תעסוקה תשי"ט 

 1951 –חוק שעות ומנוחה תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה תשל"ו 

 1950 –חוק חופשה שנתית תשי"א 

 1954 –חוק עבודת נשים תשי"ד 

 1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת תשכ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער תשי"ג 

 1953 –חוק חניכות תשי"ג 

 1951 –חוק חיילים משוחררים )חזרה לעבודה( תשי"א 

 1968 –הגנת השכר תשכ"ח חוק 

 1963 –חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 

 1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר המינימום תשמ"ז 

 1981 –חוק הזדמנות שווה בתעסוקה תשמ"א 

 

יתקיים בינם  ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא-ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על

 מעביד.-לבין המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד

__________    _____________________   __________ 

 חתימת המציע           חותמת המציע                     תאריך     
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 : הצהרת המציע 0.4.1.8נספח  

 

מצהיר/ים                                       מורשה/י חתימה של המציע:                                                                אנו הח"מ 

 בזאת כי :

 

הננו מצהירים ומאשרים, כי קראנו והבנו את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במכרז זה, קיבלנו את כל  .1

בקשנו לדעת, ברשותנו הניסיון, הידע, המומחיות, היכולת וכל יתר התשתיות  ההבהרות וההסברים אשר

והאמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז זה, בשלמות וברמה מקצועית גבוהה , וימשיכו 

 להיות ברשותנו לאורך כל תקופת ההתקשרות , לרבות הארכות במידה ותהיינה.

, והננו לאספקת שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות   - 2016(2042מכרז מ ) אנו מסכימים לכל תנאי  .2

מתחייבים למלא את כל דרישותיו , אם נזכה בו, בדייקנות, ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה , 

לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות במידה ותהיינה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות המכרז 

 והסכם ההתקשרות.

הננו מצהירים , כי ברור לנו שמכרז זה הינו במתכונת מכרז מסגרת , שהזמנת השירות על פיו תהיה על פי  .3

צרכי המוסד כפי שיהיו מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד , וללא  התחייבות לכמויות כלשהן 

 ובהתאם למחירים בהצעתנו למכרז זה.

, יתכן שתהיינה פניות של מציעים  1992 –הננו מצהירים כי ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים  התשנ"ב  .4

אחרים לראות את הצעתנו במידה ונזכה. כמו כן אנו מצהירים , כי אין לנו התנגדות לכך ואין צורך לבקש 

 מאיתנו רשות להראות את הצעתנו , בכפוף לחוק חובת המכרזים.

ועדת המכרזים של המוסד רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית  ידוע לנו כי .5

 אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק חובת המכרזים ותקנותיו.

הננו מצהירים, כי אין ולא יהיה באספקת השירות למוסד על פי מכרז זה , הפרה של זכויות קניין של צד  .6

לשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המוסד כתוצאה מכך. כמו כן אנו מתחייבים לשפות שלישי כ

 את המוסד בכל מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המוסד, וקשורה בזכויות בטובין המוצעים.

 בכבוד רב

___________                                 ___________                                           _____       __________  

 חתימה וחותמת                 תאריך                                         שם מורשה/י החתימה                                     
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 ובדים עם מוגבלותתצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת ע:  0.4.1.9נספח  

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

המוסד "( המבקש להתקשר עם המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

____________________ עבור  הקמת מאגרהתקשרות מספר ___________________ ל לביטוח לאומי

 __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  חלות על המציע.לא  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים אותן.   1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה(

 עובדים 100-המציע מעסיק פחות מ. 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

 –הצורך ובמקרה  ,1998עם מוגבלות, התשנ"ח זכויות לאנשים  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם

 יישום  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן  פעל ליישומןליישום חובותיו 

 התחייבות זו(.

, הרווחה המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

___________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה _

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

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה               ת ומספר רישיוןחותמ       תאריך            
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 לניהול בית ספר לנהיגה  רישיון לגבי בעלות שלהצהרת המציע :  0.4.2.1נספח 

 

 ._______________________________המציע: מורשה/י חתימה של                                               אנו הח"מ 

 :מאשר בזאת כי

 .                ________________בית ספר לנהיגה החל מתאריך:  רישיון בתוקף לניהולהמציע הינו בעל  .1

 . להוכחת הצהרה זו מצורף על ידי בעמוד העוקב צילום של הרישיון המפורט לעיל

( לתקנות התעבורה 4) 225המציע מעסיק מנהל מקצועי בעל היתר לניהול בית ספר לנהיגה בהתאם לתקנה  .2
  1961 –התשכ"א 

 

 

 

 על החתום : /נולראיה באתיו

     ___________                                          ___________    ______________                                       _____ 

 חתימה וחותמת                 שם מורשה/י החתימה                                 תאריך                                             

 ישור עורך/ת הדיןא

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

 /עיר ______________ ב___________ בישו

 עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישימר/גב' _____________ שזיהה/תה 

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

יר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצה

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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  : הצוות המוצע לביצוע הפרויקט0.4.2.2.1 נספח 

 

A B C D E F 

 מספר תפקיד מס"ד
ינימאלי של מ

 בעלי תפקיד 

 השכלה
 מינימאלית

 ימקצועי מינימאל ןניסיודרישות  הסמכה מקצועית
  הסמכההקבלת תעודת 

שנות  12 1 (1)מנהל מקצועי   .1
בעל היתר מרשות הרישוי  לניהול בית ספר לנהיגה  לימוד

( לתקנות התעבורה התשכ"א 4) 225בהתאם לתקנה 
– 1961. 

 בניהול בית ספר לנהיגה. שנתיים לפחות

2.  
 מורה לנהיגה

 (3)-ו  (2) בכפוף להערות

שנות  12 2
רכב )  B, C1 ברכב מסוגנהיגה  להוראתרישיון  לימוד

מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 
  )אוטובוס(. Dטון ( או ברכב מסוג  12ועד  טון 3.5

אחד ב הוראת נהיגהשל שנים  5לפחות 
  .B, 1C ,Dרכב מסוג מסוגי כלי 

מורה לנהיגה בעל   .3
 ניסיון בהוראת נהיגה

למוגבלים בניידות, 

באמצעות הוראה  כולל
  קג'ויסטי

 (3)-( ו 2)בכפוף להערות 

)רכב   B, C1 נהיגה ברכב מסוג להוראתרישיון   1
מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 

 )אוטובוס(. Dטון ( או ברכב מסוג  12טון ועד  3.5

 

באחד  שנים של הוראת נהיגה 5לפחות 
שכללו ,B, 1C ,Dמסוגי כלי רכב מסוג 

מוגבלים בניידות  8-הוראת נהיגה ל
כאשר   )שקבלו רישיון נהיגה(לפחות 

ן/או  ישוב בעמדת הנהג המוגבל בניידות
על מושב ייעודי המאושר על ידי 

כששיטת ההוראה לאחד מהם המרב"ד 
 , לפחות הייתה באמצעות ג'ויסטיק

 201811.03.- 1.1.2015במהלך התקופה 
. 

 בעלים של המציע ו/או מועסק כעובד שכיר על ידי המציע. -(1)

  .עובדים  / קבלני משנה בעלי הסכמים חתומים עם המציע לאספקת השירותים הנדרשים במכרז -(2)

 יידרש להגיש מורים שונים לכל אזור. -למספר אזורים מציע המגיש הצעה  –( 3)
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 השכלה וניסיון מקצועי-הצוות המוצע לביצוע הפרויקט :.22.0.4.2. נספח 

 מנהל מקצועי

 פרטים אישיים והשכלה

 בעלים     ת.ז.: שם העובד המוצע :

   מועסק ע"י המציע 
 אזור :

 מס' היתר לניהול בית ספר לנהיגה :

  מ.ר.:

 מ.ר:
 כמנהל בית ספר לנהיגה ניסיון מקצועי 

 פרטי איש קשר שם המעסיק מס"ד

 השירות )ח/ש(תקופת ביצוע 

 סיום   התחלה

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 של העובד. היתר לניהול בית ספר לנהיגה ,יש לצרף קורות חיים, 

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך
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 1מס'  מורה לנהיגה

 

 

 .רישיון הוראת נהיגה ותצלומי רישיון נהיגה של העובדיש לצרף קורות חיים, 

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך

 פרטים אישיים והשכלה

 מועסק ע"י:  ת.ז.: שם העובד המוצע :

 המציע  
 אזור :

 מס' רישיון הוראת נהיגה:

  מ.ר.:

  
 :קב"מ

: 

 

 B C1 D סוג רישיון הוראת נהיגה:

    מועד הנפקת הרישיון:

דובר שפות נוספות לעברית )פרט את 

 השפות( : 

 3שפה מס'   2שפה מס'  1שפה מס' 

   

 ניסיון מקצועי 

 פרטי איש קשר שם המעסיק מס"ד

  -הוראה עם ג'ויסטיק השירות )ח/ש(תקופת ביצוע 
 בשורות )יש לסמן 

 סיום   התחלה  המתאימות(

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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 2מס'  מורה לנהיגה

 

 
 

 יש לצרף קורות חיים, רישיון הוראת נהיגה ותצלומי רישיון נהיגה של העובד.

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך

 פרטים אישיים והשכלה

 ת.ז.: שם העובד המוצע :
 מועסק ע"י: 

  אזור : המציע 

 מס' רישיון הוראת נהיגה:

  מ.ר.:

   :קב"מ
: 

 

 B C1 D רישיון הוראת נהיגה: סוג

    מועד הנפקת הרישיון:

דובר שפות נוספות לעברית )פרט את 
 השפות( : 

 3שפה מס'   2שפה מס'  1שפה מס' 

   

 ניסיון מקצועי 

 פרטי איש קשר שם המעסיק מס"ד

  -הוראה עם ג'ויסטיק השירות )ח/ש(תקופת ביצוע 
בשורות  )יש לסמן 

 סיום   התחלה  המתאימות(

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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 3מס'  מורה לנהיגה

 

 
 

 יש לצרף קורות חיים, רישיון הוראת נהיגה ותצלומי רישיון נהיגה של העובד.

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך

 פרטים אישיים והשכלה

 ת.ז.: המוצע :שם העובד 
 מועסק ע"י: 

  אזור : המציע 

 מס' רישיון הוראת נהיגה:

  מ.ר.:

   :קב"מ
: 

 

 B C1 D סוג רישיון הוראת נהיגה:

    מועד הנפקת הרישיון:

דובר שפות נוספות לעברית )פרט את 
 השפות( : 

 3שפה מס'   2שפה מס'  1שפה מס' 

   

 ניסיון מקצועי 

 פרטי איש קשר שם המעסיק מס"ד

  -הוראה עם ג'ויסטיק השירות )ח/ש(תקופת ביצוע 
בשורות  )יש לסמן 

 סיום   התחלה  המתאימות(

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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 4מס'  מורה לנהיגה

 

 

 
 

 יש לצרף קורות חיים, רישיון הוראת נהיגה ותצלומי רישיון נהיגה של העובד.

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך

 פרטים אישיים והשכלה

 ת.ז.: שם העובד המוצע :
 מועסק ע"י: 

  אזור : המציע 

 מס' רישיון הוראת נהיגה:

  מ.ר.:

   :קב"מ
: 

 

 B C1 D סוג רישיון הוראת נהיגה:

    מועד הנפקת הרישיון:

דובר שפות נוספות לעברית )פרט את 
 השפות( : 

 3שפה מס'   2שפה מס'  1שפה מס' 

   

 ניסיון מקצועי 

 פרטי איש קשר שם המעסיק מס"ד

  -הוראה עם ג'ויסטיק השירות )ח/ש(תקופת ביצוע 
בשורות  )יש לסמן 

 סיום   התחלה  המתאימות(

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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 5מס'  מורה לנהיגה

 

 
 

 יש לצרף קורות חיים, רישיון הוראת נהיגה ותצלומי רישיון נהיגה של העובד.

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך

  

 פרטים אישיים והשכלה

 ת.ז.: שם העובד המוצע :
 מועסק ע"י: 

  אזור : המציע 

 הוראת נהיגה:מס' רישיון 

  מ.ר.:

   :קב"מ
: 

 

 B C1 D סוג רישיון הוראת נהיגה:

    מועד הנפקת הרישיון:

דובר שפות נוספות לעברית )פרט את 
 השפות( : 

 3שפה מס'   2שפה מס'  1שפה מס' 

   

 ניסיון מקצועי 

 פרטי איש קשר שם המעסיק מס"ד

  -הוראה עם ג'ויסטיק השירות )ח/ש(תקופת ביצוע 
בשורות  )יש לסמן 

 סיום   התחלה  המתאימות(

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      



 לאספקת שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות  -2016( 2042מכרז מספר: מ)

  53 

 
 6 מס' מורה לנהיגה

 

 

 רישיון הוראת נהיגה ותצלומי רישיון נהיגה של העובד. יש לצרף קורות חיים,

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך

 

  

 פרטים אישיים והשכלה

 ת.ז.: שם העובד המוצע :
 מועסק ע"י: 

  אזור : המציע 

 מס' רישיון הוראת נהיגה:

  מ.ר.:

   :קב"מ
: 

 

 B C1 D סוג רישיון הוראת נהיגה:

    מועד הנפקת הרישיון:

דובר שפות נוספות לעברית )פרט את 
 השפות( : 

 3שפה מס'   2שפה מס'  1שפה מס' 

   

 ניסיון מקצועי 

 פרטי איש קשר שם המעסיק מס"ד

  -הוראה עם ג'ויסטיק השירות )ח/ש(תקופת ביצוע 
בשורות  )יש לסמן 

 סיום   התחלה  המתאימות(

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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 : הצהרה לגבי כלי הרכב הייעודיים להוראת נהיגה בבעלות/ברשות המציע0.4.2.3.1נספח 

 ._______________________________המציע: מורשה/י חתימה של                                               אנו הח"מ 

מאשר בזאת כי , בבעלות /ברשות המציע כלי הרכב ייעודיים להוראת נהיגה למוגבלים בניידות המאובזרים על  .1
 פי הנחיות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים  המפורטים להלן:

 

  4רכב מס'   3רכב מס'   2רכב מס'  1רכב מס'  

     מס' רישוי

     הרכבסוג 

     דגם הרכב

     תוצרת הרכב

     שנת יצור

     תאריך רישום

     בעל הרכבשם 

     של בעל הרכב מס' ת.ז/ח.פ

 -הגה מרוכך יש לסמן ב
 במידה וקיים

    

 

 יש לסמן את האזור הרלוונטי בטבלה להלן(:) פרטי הרכבים המפורטים בטבלה לעיל הינם עבור הצעתנו לאזור .2

 : אזור ירושלים 3אזור מס'  : אזור המרכז 2אזור מס'  : אזור הצפון 1מס'  אזור

לאימות פרטים והצגת דרישות האבזור של המכון  מצ"ב צילומי רישיונות כלי הרכב המפורטים בטבלה לעיל  .3
 הרפואי לבטיחות בדרכים. 

     

 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך

 ישור עורך/ת הדיןא

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

 /עיר ______________ ב___________ בישו

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

 ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישימר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך

  .בכל הצהרהלהציע כלי רכב שונים הצעתו ו הצהרה נפרדת לכל אזור לו מוגשתלהגיש המציע נדרש הערה : 
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לגבי כלי הרכב הייעודיים להוראת  בתנאי הסףעתידית התחייבות לעמידה .: 0.4.2.3.2נספח 

 נהיגה 

 המציע: _______________________________.מורשה/י חתימה של                                               אנו הח"מ 

ימים ממועד הכרזת ועדת המכרזים על זכייתי,  60-שעד ליום החתימה על ההסכם ולא יאוחר ממתחייב בזאת  .1

 כלי הרכב ייעודיים להוראת נהיגה למוגבלים בניידות ,0.4.2.3ותי, על פי המוגדר בסעיף יהיו בבעל

 .המאובזרים על פי הנחיות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

לעיל הינה תנאי סף לחתימת הסכם התקשרות  על  1ההתחייבות המפורטת בסעיף מצהיר בזאת שידוע לי שקיום 
מהזוכות, ובמידה ולא אעמוד בקיום התנאי האמור רשאי  תידי המוסד עם המציע במידה והצעתו תיבחר כאח

 המוסד לבטל את זכייתי. 

עד האחרון הנדרש תוגש על ידו למוסד עד למו שבמידה והצעתו של המציע תיבחר כזוכה,  מתחייב בזאת .2

 ו/ברשות ובבעלות , רשימת כלי הרכב הייעודיים לעיל 1ולא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף  לחתימה על ההסכם

להוראת נהיגה למוגבלים בניידות המאובזרים על פי הנחיות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים  המפורטים 

 להלן:

 

  4רכב מס'   3רכב מס'   2רכב מס'  1רכב מס'  

     מס' רישוי

     סוג הרכב

     דגם הרכב

     תוצרת הרכב

     שנת יצור

     תאריך רישום

     שם בעל הרכב

     מס' ת.ז/ח.פ של בעל הרכב

 -הגה מרוכך יש לסמן ב

 במידה וקיים

    

 

יש לסמן הצעתנו לאזור ) חתימה על הסכם התקשרות על פי  פרטי הרכבים המפורטים בטבלה לעיל הינם עבור .4

 את האזור הרלוונטי בטבלה להלן(:

 : אזור ירושלים 3אזור מס'  : אזור המרכז 2אזור מס'  : אזור הצפון 1אזור מס' 

ולא יאוחר גיש למוסד עד המועד האחרון הנדרש לחתימה על הסכם ההתקשרות  ישהמציע  מתחייב בזאת  .5

צילומי רישיונות כלי הרכב המפורטים בטבלה לעיל  לאימות פרטים והצגת את לעיל,  1מהמועד הקבוע בסעיף 

 דרישות האבזור של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. 
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 חתימה וחותמת  שם מורשה/י החתימה  תאריך

 

 

 ישור עורך/ת הדיןא

 

 

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

 /עיר ______________ ב___________ בישו

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך

 בכל הצהרה.  אחריםהערה : המציע נדרש להגיש הצהרה נפרדת לכל אזור לו מוגשת הצעתו ולהציע כלי רכב 
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 אישור עו"ד על פרטי המציע, התאגדות ומורשי חתימה: 0.5.1נספח 

 המוסד לביטוח לאומילכבוד 

 . )להלן: "המכרז"(לאספקת שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות  –6201( 2420)ממכרז  : הנדון

 המציע :שם  .1

  :ההתאגדותסוג  .2

  רישום:התאריך  .3

  :תאגיד ברשם הרלוונטימספר  .4

 קשר פרטי איש .5

 כתובת: שם:

 פקס:  טלפון:  דוא"ל: 

 פרטי מורשי חתימה .6

שם מורשה החתימה 

 לעניין מכרז זה

 דוגמת חתימה תפקיד בחברה מס' תעודת הזהות

    

    

    

 )יש להקיף בעיגול(.הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע:  ביחד   /     לחוד       

 

 בכבוד רב,

___________________ 

 תאריך

___________________ 

 שם מורשה חתימה

_________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

 הנני מאשר את הפרטים לעיל אודות המציע.

 בברכה,

___________________ 

 תאריך

___________________ 

 שם עו"ד

_________________ 

 מס' רישיון

___________________ 

 כתובת

___________________ 

 טלפון

_________________ 

 חתימה וחותמת העו"ד
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 : הסכם ההתקשרות0.5.2נספח 

 

 סכם.הלצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז, המציע מחוייב לחתום על 

 ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי המוסד לביטוח לאומי.

 חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח לאומי.על ההסכם, לצד בראשי תיבות על המציע לחתום 

 החתימה על ההסכם הינה חובה.

  לחץ כאן .  -( 58-68)עמודים  ההסכםלהורדת 

 .בתוך מודעת המכרז[כן, ניתן להוריד את החוזה / הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע -כמו]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2042)2016-ASKEM.pdf
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 סודיותהתחייבות לשמירת : 0.5.3נספח 

 

 /     /      /       תאריך :

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי 

  13שד' ויצמן 

 ירושלים

 

 א.ג.נ

 הנדון : התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

ולפי הסכם מיום _______ שבין ______________ )להלן "הזוכה " ( לבין המוסד לביטוח לאומי ) להלן "  הואיל  

 ; _________________________________________המוסד " ( מזמין המוסד  

כאמור  , בניידותהוראת נהיגה למוגבלים שירותי באספקת ואני עוסק/מועסק על ידי הזוכה , בין השאר ,  והואיל  

 בהסכם האמור ) להלן : העבודה " ( ;

והמוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו  והואיל  

 להלן, וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

ו/או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא  והוסבר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה במוסד והואיל  

לידיעתי מידע מסוגים שונים , שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, 

השייך למוסד ו/או הנודע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן , לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור 

 נתונים , מסמכים ודוחות ) להלן : " המידע " (;, 

והוסבר לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים נזק,  והואיל  

 והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 אי לזאת אני הח"מ מתחייב בפניכם כדלקמן

 /או כל הקשור והנובע מן העבודה או ביצועה.לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו .1

לעיל , הנני מתחייב כי במשך תקופת העבודה או לאחר מכן ללא הגבלת  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

זמן לא אגלה לכל אדם או גוף , לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או 

 ין עקיף  לצד כל שהוא.כל חפץ או דבר בין ישיר וב

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש  מבחינה  בטיחותית , ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי  .3

 על פי התחייבות זו. ילקיים את התחייבויותי

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

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

 אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם  להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד שאתבקש לכך כל חומר כתוב או .6

שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר 

 שהכנתי עבורכם. כמו כן , הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

היות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי בביצוע העבודה שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי ל .7

 כאמור לעיל.

, תהיה לכם םבכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכ .8

 זכות נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

ך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהל

 . 1981 –וחוק הגנת הפרטיות  התשמ"א  1997 –חוק העונשין , התשל"ז 

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

 ולראיה באתי על החתום

 ___________היום :

 ____________________________ת.ז ____________________________שם פרטי ומשפחה : 

 הזוכה:____________________________

                                                                           כתובת: ____________________________

    חתימה:  ____________________________
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 : התחייבות לשמירה ולקיום נהלי הביטחון של המוסד0.5.4נספח 

 

 :לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים

 א.ג.נ

 טחון של המוסדיהתחייבות לשמירה ולקיום נהלי הבהנדון: 

 מיום ________ בחודש ______ שנת __________,  הסכם התקשרותולפי 

 "(הספק___________ )להלן: ":  שבין

 המוסד לביטוח לאומי )להלן: "המוסד"(,:  לבין

 ;הוראת נהיגה למוגבלים בניידותשירותי  מהספקמזמין המוסד 

 הואיל

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 .כל מי שיועסקו על ידינו באספקת השירות עובדים וקבלני משנה יפעלו על פי הנחיות אגף הביטחון של המוסד .1

המוסד/נציג אגף הביטחון של המוסד וכל מי שהוסמך על ידו , נתונים לגבי כל אחד מהמועסקים להעביר לנציג  .2

 /מופעלים על ידנו באספקת השירותים בכל מועד שיידרש על ידם.

לא להעסיק עובדים ו/או קבלני משנה  שלא אושרו בכתב ומראש על ידי נציג המוסד במתן השירותים הנדרשים  .3

 במכרז. 

הנהלים על ידינו ביקורת  לבדיקת קיום מעת לעת , ,לבצע וכל מי שהוסמך על ידו  טחון במוסדיאגף הבלאפשר לנציג  .4

 .ולשתף איתו פעולה באופן מלא לרבות , המצאת כל המסמכים הנדרשים במועדים שיוגדרו על ידו

 

 ולראיה באתי על החתום

 ______________________תאריך : 

 __________________ ת"ז:_____________ שם פרטי ומשפחה:_____________

 

 חתימה +חותמת הספק   שם הספק
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 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה:  0.5.5נספח 

 

 

ב'  2אני  עו"ד/רו"ח ______________________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 

 . 1992 –לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

 

 בתאגיד/עסק ______________________ הינה גב' ______________________ מחזיקה בשליטה

 מס' ת.ז. _____________________

 

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

 אני _____________________________________  מס' ת.ז.   __________________________ 

 

ב' לחוק  2מצהירה בזאת כי התאגיד /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 . 1992 –חובת  המכרזים  התשנ"ב 

 

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא
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  : התחייבות להיעדר ניגוד עניינים0.5.7נספח  

 
  לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 

 הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפיכם, כדלקמן: 

לאספקת   -2016( 2042מס' מ)כי איני מצוי בניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ביחס למתן השירותים נשוא מכרז  .1

, וכי איני נמצא בקשרים עסקיים או אחרים עם מי "(המכרז)להלן: "  שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות 

, כהגדרתו במסמכי המכרז, לרבות עם מי שהינם בעלי עניין או נושאי המכרזציאליים בהליך מהמשתתפים הפוטנ

לפחות מסוג מסוים  10%-)לעניין סעיף זה, ייחשב "בעל עניין" כמי שהחזיק, במישרין או בעקיפין, במשרה באחד מהם 

  של אמצעי שליטה"; כמו וכן, "החזקה" היא, לרבות החזקה כשלוח או כנאמן(.

על כל נתון או מצב שבעטיים אהיה עשוי להימצא בניגוד עניינים, וזאת מיד עם היוודע לי הנתון או  למוסדאודיע  כי .2

 המצב האמורים.

 אהיה עלול להימצא בניגוד עניינים. ובכל מקרה בו לפי שיקול דעת המוסדכי אפעל בהתאם להוראות  .3

 הרחבה באופן בו תהיינה בעלות תחולה רחבה.על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ה יהתחייבויותי .4

המפורשת  וכאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא בהסכמת יהתחייבויותי .5

 .המוסדמראש ובכתב של 

 

 

 שם  תאריך
 החותם

 תפקיד 
 החותם

 חתימה 
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 תחום הנדרש במכרזהצהרת המציע לגבי התמחותו וניסיונו ב: 0.5.8נספח  

 ._______________________________המציע: מורשה/י חתימה של                                               אנו הח"מ 

 51.1.201בניידות  בתקופה  מוגבליםוסיפק את השירותים הללו לאנשים,  , המציע הינו בעל ניסיון באספקת השירותים הנדרשים על פי דרישות  המכרז מאשר בזאת כי 
 כמפורט להלן: 8.20111.30 –

 

תאריך קבלת  תקופת הלימוד פרטי מקבל השירות מס"ד

 הרישיון

 -הוראה עם ג'ויסטיק

בשורות  )יש לסמן 

 המתאימות(

 פרטי המורה

 התחלה מס' ת.ז  שם 

 )ח/ש(

 סיום

 )ח/ש(

מוגש בהצעה  מס' רישיון  שם 

 סמן 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

          

7          

8          

9          

10          

11          

12          
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תאריך קבלת  תקופת הלימוד פרטי מקבל השירות מס"ד

 הרישיון

 -הוראה עם ג'ויסטיק

בשורות  )יש לסמן 

 המתאימות(

 פרטי המורה

 התחלה מס' ת.ז  שם 

 )ח/ש(

 סיום

 )ח/ש(

מוגש בהצעה  מס' רישיון  שם 

 סמן 

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          
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תאריך קבלת  תקופת הלימוד פרטי מקבל השירות מס"ד

 הרישיון

הוראה עם 

)יש  -ג'ויסטיק

בשורות  לסמן 

 המתאימות(

 פרטי המורה

 התחלה מס' ת.ז  שם 

 )ח/ש(

 סיום

 )ח/ש(

מוגש בהצעה  מס' רישיון  שם 

 סמן 

31          

32          

33          

34          

35          

36          

37          

38          

39          

40          

41          

42          

43          

44          

45          

46          
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47          

48          
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 לראיה באתי/נו על החתום :

 

        ______________                                       ________________                                          ___________  

 ותמת חתימה וח                תאריך                                               שם מורשה/י החתימה                               

 ישור עורך/ת הדיןא

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

 /עיר ______________ ב___________ בישו

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

 _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישימר/גב' 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני 

 דלעיל. על התצהיר 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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 בדבר אי תיאום הצעות למכרזהצהרת המציע : 0.5.9נספח  

המציע: מורשה/י חתימה של אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ 

 _____________________ מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 במכרז זה.  טעמומלהצעה המוגשת  מציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2

ופרטי יצירת  קבלן המשנהבכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם  .3

 קשר עימו(:

קבלן שם 

 המשנה

תחום העבודה בו  

 ניתנת קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  המציעהמחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי  .4

 לעיל(.  3קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

מציע הצעות במכרז זה או המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר  .5

 לעיל(.  3תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 תי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצע .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי  .9

 אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  ,ירה בחשד לתיאום מכרז מציע לא נמצא כרגע תחת חקהלמיטב ידיעתי 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח

         

חתימת   שם המצהיר  המציעחותמת   המציעשם   תאריך

 המצהיר

 

 ישור עורך/ת הדיןא

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

 /עיר ______________ ב___________ בישו

 מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________/המוכר/ת לי באופן אישי

 __________/המוכר/ת לי באופן אישימר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני 

 דלעיל. על התצהיר 

     

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
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 איכות  : מפ"ל0.7.3  נספח
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 ערבות ביצוע  -לקיום תנאי החוזה כתב ערבות נוסח :  0.15.1.1  נספח

 

 _____________תאריך: 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 13שד' וייצמן 

 ירושלים

 ____________הנדון: ערבות מס'

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

 )במילים _________________________________________________________________(

 _________________________ מתאריך המחירים לצרכן  שיוצמד למדד

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                                     

 אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 אספקת שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות.  – 2016(2042מכרז מספר מ)עם 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי  15לכם את הסכום הנ"ל תוך אנו נשלם 

שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב 

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

 קף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________ערבות זו תהיה בתו

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

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                                         

__________________________________      ___________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                   

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

        ________________                                  ________________                       ________________ 

 שם מלא                                         חתימה וחותמת            תאריך                                                  
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 אישור על עריכת ביטוחים: 0.15.3נספח  

 במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי 

 13רחוב שדרות ויצמן 
 ירושלים

 ) להלן "המוסד" (

 

 מספר חברה/ מספר ת.ז ______________: _________________שלאישור על קיום ביטוחים הנדון: 

                                                      ) להלן "הספק" ( 

  לאספקת שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות   2016(  2042) מ: מספר מכרזלהסכם  על פי  בקשר

 "(הסכם "ה :להלן)

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק את 
 להלן: והפוליסות יםהביטוח

. הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של הספק כלפי צד שלישי כלשהו, פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
 למקרה אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.   ₪ 1,000,000 בגבולות אחריות של 

 .ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי

ובכפוף לסעיף בשם המבוטח בכל הקשור בהסכם בלבד  ווהבאים מטעמ מוסדלכלול את השם המבוטח מורחב 
 אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 

. הפוליסה מבטחת את חבותו על פי דין של הספק כלפי העובדים המועסקים  פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .2
 במידה ויחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק. מוסדידו  . הביטוח מורחב לשפות את העל 

 : ביטוח מקיף . ביטוח צד שלישי רכוש. ביטוח  חובה . לפי הרשימה המצ"ב. פוליסות לביטוח רכב .3

 :בהתייחס לפוליסות לעיל

 או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.  2016נוסח הפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות מעבדים הנו ביט  .1
 המוסד כלפי יופעל לא, אחר ביטוח קיים כאשר אחריותנו את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע סעיף כל .2

במלוא השיפוי המגיע  המוסד את המזכה ",ראשוני"ביטוח  הוא הפוליסהפי -על הביטוח, ולגביהם, ווכלפי מבטחי
המוסד להשתתף בנטל  ממבטחי תביעה זכות לנו שתהיה מבלילפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המוסד, 

. ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח 1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 59החיוב כאמור בסעיף 
 .וכפל כלפי המוסד וכלפי מבטחי

 כתובה הודעה תישלח אם אלא, הביטוח תקופת במשך הביטוח יבוטל או יצומצם לא ולפיו תנאי מופיע בפוליסות .3
 .מראש יום 60 לפחות המוסד לידי רשום בדואר כך על

 .בלבד הספק על חלות פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .4

 .בזדון נזק שביצע אדם כלפי יחול לא הוויתור. המוסד מטעם והבאים המוסד כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .5

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

 בכבוד רב,

 

 שם חברת הביטוח _________________________

 

          ___________      __________   __________________          ____________ 

 חתימת וחותמת המבטח      תפקיד החותם                          שם החותם   תאריך                 
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 פרטי הפוליסות התקפות:

 

 ופוליסותרשימת כלי הרכב 

 

 מס' רכב

ביטוח צד שלישי 

 רכוש

 ביטוח חובה

 

ביטוח ביטוח 

 מקיף

 תקופת הביטוח

 

 מס' פוליסה מס' פוליסה מס' פוליסה

     

     

     

     

     

 

 :פרטי סוכן הביטוח

 

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________

 

  

  מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 ביטוח צד שלישי   

ביטוח אחריות    
 מעבידים

 ביטוח רכב   
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 מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:אנו 

 

 ופוליסותרשימת כלי הרכב 

  

ביטוח צד שלישי  מס' רכב
 רכוש

 ביטוח חובה

 

מקיף ביטוח 
 מקיף

 תקופת הביטוח

 

  מס' פוליסה מס' פוליסה פוליסהמס'  

     

     

     

     

     

 

 

 בכבוד רב,

 

 שם חברת הביטוח _________________________

 

          ___________      __________   __________________          ____________ 

 חתימת וחותמת המבטח      תפקיד החותם            שם החותם               תאריך              

 

  

 מתאריך עד תאריך פוליסה מס'
רשימת 

 הפוליסות:

 ביטוח צד שלישי   

ביטוח אחריות    
 מעבידים

 ביטוח רכב   
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 : מפרט טכני לאביזרי רכב להוראת נהיגה למוגבלים בניידות 2.3.1.3נספח 

רמפה אופקית להרמה והורדת המוגבל כשהוא בכסא גלגלים.  משטח הרמפה יתלכד עם גובה הרצפה  .1

להרמה והורדה וכן מתג נוסף שברכב.  גובה התרוממות הרמפה ייקבע בתיאום לצרכים + מתג הפעלה 

 ומותקן בסמוך למיקום מושב המדריך.

 ערכות נעילה לכיסאות גלגלים כולל מותחנים עם מנגנוני מתיחה ושחרור. 2 .2

 דוושת הגבהה בלם / האצה. .3

 מראות חיצוניות / פנימיות עפ"י הצרכים והדרישה.  קיימת החובה שהמראות תהיינה ניתנות לפירוק. .4

בעמדת נהיגה: מקוריות וניתנות לכיונון בעזרת מוט גמיש חגורות בטיחות צולבות למוגבל חגורות בטיחות  .5

 הישוב בכסא גלגלים.  חגורות בטיחות למושב נהג.

 במעגל סגור לנסיעה לאחור בהתייחס שמדובר ברכב ארוך. .T.Vהתקנת  .6

למאיץ  1 -לבלם ו 1קופיים מובילים טלס 2מיקום מתאים לגלגל רזרבי.  מנגנון יד מלא מכני יותקן בעזרת  .7

 עם ידית הפעלה המותקנת על בסיס פשטי ברכב.

   

 איבזורים מתאימים לצרכי מדריך הנהיגה:א(  

 

 . בעת התקנת האבזור יש לשתף את מדריך הנהיגה הצפוי ולהתייחס לצרכיו המקצועיים.1

 צידי הרכב. 2 -. התקנת מערכת מראות מתאימה לצרכי מדריך הנהיגה כולל מראות חשמליות מ2

 . שילוט מתאים לרכב + מנורת לילה + נקודות תאורה בעמדת הסעה בתיאום מדריך הנהיגה.3

 . מנגנון הפעלה לדוושת בלם למדריך.4

 . מנגנון הפעלה לדוושת האצה למדריך.5

 . מנגנון העברת מנוע למצב סרק.6

 . התאמה ועפ"י דרישת המדריך נקודת עיגון לג'ויסטיק.7

מערכת מתאימה להפעלת צופר ואיתות בעמדת המדריך ואשר תבטל במקרה הצורך את פעולת . התקנת 8
 הלומד נהיגה.   מוגבל בניידותה

 . התקנת מנגנון פריק להפעלת דוושת האצה.9

 . מכשיר חשמלי להפקעת שליטה, בעמדת הנהיגה.  10

 

 

 מערכות חשמל:ב( 

 

בנויים באורח שניתן יהיה לפרקם ולהתקינם בצד ימין ו/או . כלל הרכיבים הכרוכים בהפעלה חשמלית יהיו 1
 שמאל ואשר יכללו מחברים פריקים.

. המעגלים החשמליים יהיו מוגנים בנתיך וירוכזו בקופסת נתיכים אשר תמוקם במקום נגיש לטיפול עם מקרא 2
 נאות לסוגי הנתיכים שבקופסא.

הפעלה מלוח פיקוד וכן מערכת הפעלה למקרה חירום  שלט הפעלה עם כבל חשמל גמיש וכן נקודת -. למעלון 3
 )תקלה באספקת חשמל למעלית(.

 שמאל. -. התקנת מפסקים ניידים: צופר + איתות ימין + איתות שמאל + מחלף אורות כולל חיבורים ימין 4

 

 מערכות עגינה:ג(  

 

 ת קשירה.  פסי   פסי עגינה רוחביים בעמדת ההסעה וזאת לנעילת כסא גלגלים ובאמצעות רצועו 2 .1

 מ"מ מרצפת הרכב. 10העגינה יותקנו על גבי רצפת הרכב בגובה שאינו עולה על       
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 ערכות נעילה לכסא גלגלים מותחנים עם מנגנונים מתאימים לשחרור מהיר. 2.   2

 

 כריות אויר:ד(  

 .  יש לבדוק ובאישור החברה את ביטול כריות אויר לצורכי התאמות.1

 ד מפיברגלס בהתאם לצורך והמתאימות לצבע הרכב..  מדרגות צ2

 הגה:ה(  

 . תפוח להגה.1

 . טבעת אובאלית מרופדת.2

 . נועל לכפפה.3

 פינים. 3. נועל 4

 . נועל מזלג לאחיזה.5

 הערה: 

לכלל האביזרים שצוינו לעיל,  יש להתאים פין משותף שיתאים לחיבור מהיר עם ידית הארכה כדי להבטיח את 
 האביזרים שצוינו וזאת לרווחת המוגבל.פעילות 

  

 לוח פיקוד חשמליו(  

 

 . לוח פיקוד חשמלי עם מפסק התנעה + כיבוי ויכלול כיסוי נגד הפעלה מקרית.1

 העלאה / הורדה. -. סורק הילוכים 2

 . דלת צד חשמלית.3

בובי ואורכי והתאמתו לכל שמאל של ההגה, כולל מגש כיוון סי –. לוח הפיקוד יכלול הכנה להתקנתו בצד ימין 4
 באורח ייחודי לרבות פירוק מהיר. מוגבל בניידות

 . במה )רמפה( הרמה / הורדה.5

 . הפעלה / שחרור בלם חניה.6

אמפ' כולל מתג לחיבור ישיר לרכב.  על המצבר להיות מחובר להפעלת הרמפה /   6.5וולט  12. מצבר גיבוי 7
 מעלית שברכב ובאופן קבוע.

 קוד אלקטרוני להפסקת איתותים, להפעלת צופר / איתותים / מפסקי מרפק.. מערכת פי8

 בכוחו לבצע מספר פעולות לסוג אביזר זהה. 1. קיימים כיום פיקוד אלקטרונים שבו לחצן 9

 

 מערכת היגויז(  

 

 : הגה אופקי. 1

 אשר יותקן בו גלגל הגה בקוטר קטן ועל בסיס טלסקופי ולהתאימו לצרכי המוגבל, כולל החלפת        

 מתאמים מסוגים שונים.  ותמיד חייב להיות על בסיס הגה מרוכך.     

 

 :הגה בקוטר קטן. 2

כלל צורותיו על  התקנת תפוח על גלגל ההגהה + סרגל לצורכי הארכה וקיצור וכן גלגל הגה בקוטר קטן     
 כדי להפיק את המרב.

 

 :הגה טלסקופי. 3

ההגה ולהתאימם  הגה על בסיס הברגה שבו מוט על בסיס הברגה משתנה וזאת כדי לשנות את זוויות       
 לצרכי נוחיות המוגבל.
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 :הגה חשמלי. 4

 אשר יותקן על בסיס מפרקי ומתכוונן כדי לקבל התאמה מושלמת לצורכי המוגבל.    

 מלי + תפוח הגההגה חש 

  הגה חשמלי- POINT  3 
 הגה חשמלי + פין ו/או כפפה מתאימה 

 ההגה החשמלי תוצר ודגם יבחר עפ"י שיקולים מקצועיים ועל בסיס נתונים טכניים.    

 כיום קיימת טענה בקרב המוגבלים הנוהגים בהגה חשמלי שלחלקם ההגה החשמלי        

 כוח מדי ולאחרים קשה מדי.    

 ניתן לגרום לאיזון בהפעלת ההגה החשמלי ולהתאימו לצרכי המוגבל, פעולה זו ניתן     

 לבצע במסגרת החברה למאבזרת.    

 

 :מערכות הנהיגה בגויי סטיק. 5

בשל הרגישות הגבוהה הקיימת בנהיגה בגויי סטיק ועל כן לימוד נהיגה בגויי סטיק לא ניתן להמליץ לכל     
מוגבל, אלא הנהיגה המומלצת בגויי סטיק מחייבת התאמת המוגבל ויכולתו, על כן יש להתייחס למערכות 

 הגויי סטיק לרגישות בגובה שבו.

  

 :גוי סטיק מפוצל. 6

 וצל ניתן להמליץ במקרים בהם המוגבל ערני עם תגובה וקורדי נציה לגויי סטיק מפ    

 מתאימה.   

 האצה בלימה יש להתקין על בסיס מפרקי שניתן להתאימה לצרכי המוגבל.    

 וכדי להבטיח הפעלה נכונה יש להצמיד בסרט מדבק את כף  POINT 3הפעלה בעזרת     

 כף המוגבל מונחת על בסיס המנגנון. יד המוגבל כדי  להבטיח הפעלה נכונה כאשר    

 

 הפעלה נוספת בעזרת פין על המנגנון ובכף יד המוגבל כפפה עם נקב המתאים לקוטר הפין.

 קיימים גויי סטיקים שונים ומורכבים:    

  פעולות המשמש כהגה + האצה ובלם 4גויי סטיק בעל 
  הגה ימין ושמאל1פעולות:  2גויי סטיק בעל ) 

 ( האצה/ בלימה )קדימה ואחורה(2                                                

מערכות נפרדות האחת לצרכי האצה / בלימה והשנייה לצרכי ההגה,  2 -יחידות גויי סטיק נפרדות כ 2התקנת 
 מקנה גמישות מרבית ומאפשרת את כלל צורות הנהיגה.

  

 יש להתקין ברכב יחידת שינוי כוח וסיבובי גלגל ההגה.

 

  התקנת מערכת גויי סטיק עם כרית תמיכה לרבות ידית אחיזה הניתנת לכוונון עם מנגנון הפעלה לדוושות
 הצדדים. 2בצד ימין ולחילופין ניתן להשתמש בעזרת מוטות פריקים לצד שמאל ולאפשר תמרון בין 
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י לסובב הגה כוח רגיל, : כיום, ההגדרה מטעם יצרני הרכב הינה: כדהתקנת מערכת לריכוך הגה מקסימאלי. 7
 ק"ג. 4 -ורבע ק"ג ל 3הכוח הנדרש הינו בין   

לכוח  ימקסימאלככל שקוטר גלגל ההגה קטן יותר דרוש יותר כוח להפעלתו.  כיום ניתן להגיע בריכוך הגה      
 גרם ומכאן קיימת המחויבות בהתקנת תפוח על גלגל ההגה. 500הפעלה של 

 

קיימת החובה להיות ער לעובדה שבאם ריכוך ההגה המקסימלי אינו בר פתרון למוגבל אזי החלופה הינה הגה    
 חשמלי שהעלויות בו גבוהות מאוד.

 

 להפעלת דוושות בלם / האצה. התקנת מערכת אלקטרונית  .8

 

 .התקנת מנגנון להעברת דוושות האצה לרגל שמאל  .9

 

 התקנת בלם חניה חשמלי .10

 

 התקנת סורק הילוכים חשמלי. 11

 

 זאת לצרכי פיקוח ושליטה על המוגבל    יש להתקין למדריך הנהיגה את כל המערכות וההתקנות הנ"ל, .12

 בעת הדרכתו בלימוד הנהיגה, לשליטה על כלל מערכות החשמליות המותקנות ברכב.     

      

ילות של המערכות החשמליות ברכב הנקראת . התקנת מערכת רגישה המתעדת בפירוט את כלל הפע13     
LOGGER           הקופסא השחורה מערכת המותקנת בארה"ב ונמצאת כאביזר חשוב וחיוני מאוד ובמיוחד

 ברכבי הדרכה לנכים.

 

 ארונות אחסוןח(  

 

 התקנת ארונות לאחסון כולל מגירות לצורך אחסון כלל האביזרים הפריקים שאינם בשימוש.

 

ברו באופן קבוע לדופן ולרצפת הרכב.  וכן יש לספק את כלל כלי העבודה לצורך פירוק / הרכבה על הארונות יחו
 המערכות הנדרשות וכן יש להכשיר את המדריכים ע"י חברה מאבזרת בהיבט המקצועי.

 

 :לסיכום

 כלל האביזרים האמורים מחייבים את האישור המתקדם של מעבדה מוסמכת מאחר ומדובר בנושאים שקוד
 הבטיחות בשוק הציוד והתקנתם הנו ערך עליון.

 

יש לזכור כי תמיד ניתן להוסיף / להתאים / לשדרג סוגי אבזור ולגרום לרווחת ציבור המוגבלים הנוהגים 
 והלומדים נהיגה ובכל זמן ניתן להתאים על בסיס התאמה אישית. 

 

 

 

                    __________________         _______________     ____________ 

 תאריך                  שם המציע                    חתימה וחותמת המציע                             
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  הצעת המחיר: 5.2נספח 

בות: פרסום ההודעה למשתתפים בעיתונות, הוראות שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לר  לאחר:     

למשתתפים, נוסח מסמכי המכרז וההסכם המצורף והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת 

 המשתתפים במכרז זה, ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי;

 בבחירת הזוכה במכרז; סדמושקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי ה ולאחר:    

 הנני מציע את הצעתי כמפורט בטבלה להלן :    

A B D E F G=E*(1-F) 

 יחידת חישוב תיאור השירות סעיף

מחיר פתיחה 
 ליח'ש"ח/

 לא כולל מע"מ
אחוז 
 הנחה

מחיר לאחר הנחה 
 ש"ח/יחידה

 יחושב ע"י הוועדה

1.  
 195  שעה 0.75 שיעור נהיגה 

    

         סה"כ   

 
 הערות 

 . 15%ולא תעלה על  בלבדהנחה חיובית תהייה    ההנחה ממחיר הפתיחה .1

 דקות. 45=  שעה 0.75יחידת החישוב  .2

 - תוספת בגין מרחקי נסיעה .3

על פי  מקבל השירותמרחקי הנסיעה יחושבו בין כתובת המציע המוגדרת בהצעה לבין כתובת מגוריו של  .3.1

 .WAZE /GOOGLE MAPSהמרחק של המסלול הקצר ביותר שיוגדר על ידי 

 פרטי התשלום :  .3.2

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 __________________________:שם המציע

 / ח.פ :___________________________ מס'

 _____________________________ תאריך:

 ____________________________ חתימה מורשה חתימה + חותמת:

 תוספת למחיר השיעור באחוזים  מרחק נסיעה בכיוון אחד בק"מ 

 לא תשולם תוספת 59 - 0

60 - 99 10% 

 15% ומעלה 100


