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 פרק א' - מבוא

 כללי .1

( מבקש בזאת לקבל הצעות ללמוד נהיגה "המוסד"המוסד לביטוח לאומי  )להלן  .1.1

 אשר מופנים ע"י המוסד. ניידותמוגבלים בל

באבזרי  )א( להלן, 3.5, כמפורט בסעיף הוראת הנהיגה תתבצע ברכב ייעודי מאובזר  .1.2

המיועדים לבטיחות בדרכים )להלן: המכון( הרפואי מכון שנקבעו ע"י ה עזר ייחודיים

כל תלמיד ילמד עם האבזרים שהמכון הרפואי  .ניידותלי מוגבלויות בעלנהיגה לב

 להסכם ההתקשרות להלן. 1מפרט האבזור מצ"ב בנספח המליץ עליהם לגביו. 

 15בעל רישיון תקף לניהול בתי ספר לנהיגה לפי סעיף על המציע להיות בי"ס לנהיגה  .1.3

מיום קבלת הרישיון  שנים 3לפחות , 1961התעבורה )נוסח חדש( התשכ"א  לפקודת

 ועד למועד הסופי להגשת ההצעה למכרז זה.

שלושה ( ספקים )בתי ספר לנהיגה( בחלוקה לפי 4בכוונת המוסד לבחור בארבעה ) .1.4

 אזורים: 

 (.1אזור הצפון ספק אחד ) .1.4.1

 (.2אזור המרכז שני ספקים ) .1.4.2

 .(1) ספק אחד אזור הדרום  .1.4.3

  ט"ו.רשימת סניפי הביטוח הלאומי בחלוקה לאזורים מצורפת בנספח 

 .  מציע יכול להגיש הצעה לאזור אחד או יותר*

להארכה אחת ההסכם עם הזוכה/ים ייחתם לתקופה של שלוש שנים, עם אפשרות  .1.5

 על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.חודשים נוספים,  24של עד 

ים עבודה בהיקף כלשהו. חלוקת העבודה בין המוסד אינו מתחייב לספק לזוכה/ .1.6

 הזוכים נתונה לשיקול דעתו וצרכיו של המוסד בלבד.

כפי  זמן לזמןיחייבו את המציע לאורך כל תקופת ההתקשרות ויתעדכנו מ המחירים .1.7

  .להלן 10 סעיףבשיפורט 

לכל אזור )כמפורט בסעיף  "כשיר שני"בחור גם המוסד יהיה רשאי ל - "כשיר שני" .1.8

, לאחר לכל אזור תזכה לניקוד המשוקלל השני בטיבו םשהצעת יםלעיל(. מציע 1.4

הכשיר יהיה רשאי להפעיל את  מוסד. ה"כשיר שני"כ  והמציע הזוכה, יכול שיוגדר

ובהתאם , ולהתקשר עמו בהסכם למתן השירותים נשוא מכרז זה, על פי צרכיו השני

מלוחות מאותו אזור , בין היתר במצב בו חרג המציע זוכה לשיקול דעתו הבלעדי

הזמנים שהוכתבו במכרז זה ולא עמד בתנאי המכרז וחוזה ההתקשרות. במקרה זה 

 ."כשיר שני"יבוטל החוזה עם המציע הזוכה ויופעל המציע המוגדר כ
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 הגדרות .2

 במסמך זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם:

להוראת  -מטעם המוסד לביטוח הלאומי  2011(2046מ)מכרז מס'  כרז"המ"

 נהיגה למוגבלים בניידות.

מציע שהצעתו תבחר כהצעה זוכה ואשר יהיה אחראי למתן שירותי  "הספק"/ " הזוכה"

 לימוד נהיגה למוגבלים בניידות עפ"י דרישות מכרז זה.

לפקודת  15י סעיף בעל רישיון תקף לניהול בתי ספר לנהיגה לפ "המציע"

 ,  אשר הגיש הצעה בכתב למוסד למכרז זה.1961התעבורה התשכ"א 

"ההצעה" ו/או "הצעת 

 הספק"  

 על נספחיה.זה הצעת הספק למכרז 

 המוסד לביטוח הלאומי ו/או מי מטעמו. "המוסד"

 .נציג המוסד, אשר מהווה איש קשר בין המוסד לספק "הממונה"

 וגבלים בניידות לפי תנאי מכרז זה.לימוד נהיגה למ "השירות"

התחלת השיעור תהיה מרגע כניסת התלמיד לתוך   דקות. 45שיעור בן  "שיעור"

עם יציאת  -הרכב עם כסא הגלגלים לעמדת הנהיגה וסיום השיעור 

 התלמיד מהרכב.

 .המכון הרפואי לבטיחות בדרכים "המכון"

 ללימוד נהיגה.  מוגבל בניידות שהופנה ע"י המוסד לבי"ס "תלמיד"

החל ממועד החתימה על ההסכם ועד לסיום  יום 60עד תקופה בת  "תקופת ההתארגנות"

 להלן. 8ההתארגנות של הספק, כמפורט בסעיף 

  שנים. 3החל מחתימת ההסכם ולמשך תקופה של  "תקופת ההתקשרות"

 בין הזוכה לבין המוסד על פי האמור במכרז זה. ההסכם שיחתם  "ההסכם"
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

רשאי להשתתף במכרז רק מציע שמקיים בעצמו, במועד האחרון להגשת ההצעות, את 

 כל התנאים המצטברים הבאים: 

כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ויש לובי"ס לנהיגה המציע הינו  .3.1

 . 1976-ת ותשלום חובות מס(, התשל"ו)אכיפת ניהול חשבונו

לפקודת  15על המציע להיות בעל רישיון תקף לניהול בתי ספר לנהיגה לפי סעיף  .3.2

מיום קבלת הרישיון ועד  שנים 3לפחות , 1961 - התעבורה )נוסח חדש( התשכ"א

כמפורט בנספח  רישיון.ה צילוםיש לצרף  -להגשת ההצעה למכרז זה  אחרוןלמועד ה

 י"ד. 

יתר מרשות הרישוי לניהול בתי ספר ה   שיש לומעסיק מנהל מקצועי הינו ו/ או ע המצי .3.3

כמפורט  .1961 - ( לתקנות התעבורה התשכ"א4)225לנהיגה, בהתאם לתקנה 

 בנספח י"ד. 

 נהיגהלימוד לפחות שלושה מורים למועד האחרון להגשת ההצעות המציע מעסיק ב .3.4

 :בעלי

   . שנים בלימוד נהיגה מונהשל מינימום ש ותק א.         

שנים לפחות, או רישיון  5 -טון  12: משא עד   C1 רישיון להוראת נהיגה לדרגהב.  

שנים לפחות, או לחילופין עסק  5 -: אוטובוס Dלהוראת נהיגה לדרגה 

בהוראת נהיגה לנכים ברכב מסחרי מסוג ואן, כאשר הנכה יושב בעמדת 

          שנתיים לפחות. -נהיגה על כסא גלגלים 

 המציע יצרף להצעתו רשימת המורים עם פירוט הוותק והניסיון בהוראת נהיגה 

, וכן התעודות, האישורים למוגבלים בניידות לפי הדרישות נשוא מכרז זה

בנוסף יצרף המציע תעודת יושר של כל אחד  והרישיונות המתאימים. 

 כמפורט בנספח ט"ז. מהמורים המופיעים ברשימת המורים.  

כמפורט בסעיף , יש רכב אחד לפחות יעודי ללימוד נהיגה למוגבלים בניידות למציע)א(    .3.5

האחרון להגשת ההצעה,  מועדשנים לפני ה 6שעלה על הכביש עד להלן,  7

 מתקיימים בו שני אלה: ו

 . מאובזר בהתאם לרשימת האבזרים שקבע המכוןרכב ה( 1)    

, הייעודי ללימוד נהיגה(, מעודכן תוקף )של הרכב -רישיון רכב בריש  (2)  

שמצורף לו נספח חתום ע"י משרד הרישוי ובו פירוט האבזרים שקבע 

  המכון. 
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הוא , במועד האחרון להגשת ההצעה, היה ולמציע אין רכב יעודי ללימוד נהיגה)ב(               

תוקף של רכב ייעודי  -מתחייב להמציא למוסד לביטוח לאומי, רישיון רכב בר

מצורף לו נספח חתום ע"י )א( ו 3.5בסעיף כמפורט לימוד נהיגה שירכוש, ל

עד שלושה חודשים זאת  -משרד הרישוי ובו פירוט האבזרים שקבע המכון

 מיום זכייתו במכרז.  

המציע מצהיר כי אינו נמצא המצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים עפ"י מכרז  3.6

קידים אחרים אותם הוא ממלא או ימלא בעתיד. על זה, לבין עניינים אחרים ו/או תפ

 המציע לחתום על תצהיר ניגוד עניינים המצ"ב כנספח י"ב. 

חתום ע"י עו"ד המאשר כי המציע עומד בדרישות החוק מו תצהיר מטעהמציע יציג  3.7

  .לתשלום שכר מינימום  ותשלומים  סוציאליים לכל  עובדיו

 משתמש בתוכנות מקוריות בעלות רישיון בלבד. אוהצהרה כי ההמציע יחתום על   3.8

  כמפורט בנספח ד'.

, נספח ט'ב הערבות ההגשה המופיעזהה לנוסח ברף להצעתו ערבות צהמציע י  3.9

  . להלן 29כנדרש בסעיף 

 

 רות הנדרשיהש -' בפרק 

 ון הפנייה למכ .4

תעשה אך ורק באמצעות  מכוןמובהר בזאת, כי בקשה לשינוי אבזרים מה למניעת ספק

 סניפי המוסד לביטוח לאומי. 

  המטלות הנדרשות .5

 קבלת תלמידים ושילובם .5.1

 טופס הפנייה להוראת נהיגה אל הספק. שלח המוסד י .5.1.1

הספק יקבע ביחד עם התלמיד את התוכנית להוראת הנהיגה המתאימה לו,  .5.1.2

רה הינה להכשיר את התלמיד המוגבל בניידות לנהיגה, עד כאשר המט

  .)להלן "טסט"( למעבר מבחן הרישוי המעשי

 20על הספק להתחיל בהוראת הנהיגה של תלמיד המופנה ע"י המוסד תוך  .5.1.3

 מיום הפנייתו ע"י המוסד.  עבודה ימי

בית הספר ידאג לשלוח תזכורת באמצעות הודעת טקסט או שיחה טלפונית  .5.1.4

 שעות לפני מועד השיעור. 24יד, לפחות לכל תלמ

המורה יאסוף את התלמיד בתחילת השיעור מביתו, מקום עבודתו או מכל   . 5.15

עליו יוסכם מראש. בסיום השיעור יוחזר התלמיד לביתו, שמקום אחר 

  עליו יוסכם מראש.שמקום עבודתו או לכל מקום אחר 
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 תדירות ורצף שיעורי הנהיגה .5.2

דקות  135דקות כל אחד  ברצף )סה"כ  45עורים של ( ש3שלושה )לפחות  .5.2.1

מוסכם כי התחלת השיעור תהיה מרגע כניסת התלמיד . שיעור רצוף( בשבוע

עם יציאת  -לתוך הרכב עם כסא הגלגלים לעמדת הנהיגה וסיום השיעור 

 התלמיד מהרכב.

אם דקות.  135 -יקבע על פי יכולתו של התלמיד ולא יותר מ ך השיעורמש          

דקות, המורה לא יהיה  135התלמיד טוען שאיננו מסוגל לשיעור באורך 

רשאי לדרוש מהתלמיד להמשיך בשיעור. בכל מקרה אורך השיעור לא 

 דקות רצופות.  45 -יהיה פחות מ

להקפיד על רציפות במתן השיעורים לתלמידים המופנים ע"י המוסד.  הספקעל  .5.2.2

להעמיד רכב  הספקרכב, ידאג ה תשבתהמכתוצאה במקרים בהם תחול תקלה 

 ימים.  3חלופי תוך 

 דיווח למוסד .5.3

על הספק לדווח למוסד על כל מקרה חריג, וכן על מקרים בהם, עפ"י חוות  .5.3.1

דעתו, סיכויי התלמיד למעבר טסט וקבלת רישיון נהיגה קלושים ו/או אינם 

  ניתנים להשגה.

הלימוד כולל  שעות פירוטהספק יגיש מידי חודש דו"ח פעילות ממוחשב ובו  .5.3.2

זמני כל שיעור ומיקום השיעור. הדו"ח יופק  כים,תארישמות התלמידים, פירוט 

 ממערכת שתסופק ע"י המוסד ותותקן אצל הספק הזוכה.

מספר השיעורים שביצע,  -הספק יגיש מידי רבעון  דו"ח פעילות ממוחשב ובו  .5.3.3

ם שמות התלמידים שלימד, מצב וקצב ההתקדמות לגבי כל תלמיד, טסטי

 למעבר הטסט. דשהוגשו ומכסת השיעורים שנותרו לכל תלמיד ע

הספק ישתתף בדיונים וישיבות מעקב אחר תלמידיו עפ"י דרישת המוסד  .5.3.4

 .נוספת ובתיאום מראש ללא כל תמורה כספית

 החלפת מורה .5.4

המוסד רשאי, עפ"י שיקול דעתו, לדרוש החלפת מורה להוראת נהיגה לתלמיד  .5.4.1

לאזור  את התלמיד ינו מרוצה, או לחילופין להפנותבאותו בי"ס, אם התלמיד א

  אחר.

החלפת מורה אם יתרשם כי המורה אינו מתאים  הספקהמוסד רשאי לדרוש מ .5.4.2

 . או מכל סיבה אחרת ו/או כשיר לכך

 במקרים האמורים לעיל, לא ידרוש הספק כל פיצוי.          
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 דגשים ושונות .5.5

מציע לביצוע הוראת נהיגה לפי ה ותויתחזק את כלי הרכב המשמשים א הספק .5.5.1

מכרז זה, כך שיהיו כשירים ללימוד נהיגה, עומדים בתקני הבטיחות ונוחים 

 לשימוש.

 .להודיע על הפסקת מימון לימודיו של תלמיד, בכל עת, המוסד יהיה רשאי .5.5.2

מובהר בזאת כי המוסד לא ישלם עבור . לספקלתלמיד ובכתב מסר יההודעה ת

 .בכתב מסרה הודעה על הפסקת לימודיוהוראת נהיגה של תלמיד שנ

ולבקש ממנו לבצע הוראת  הספקמוסד רשאי, עפ"י שיקול דעתו, לפנות אל ה .5.5.3

 נהיגה למוגבלים בניידות גם באזור שמחוץ לתחום הגיאוגרפי אליו משויך.

 . עבור שיעורים שהתקיימו בפועלבמובהר בזאת כי המוסד ישלם אך ורק  .5.5.4

 נוהל הזמנת עבודה .6

 ינפיק הזמנת עבודה וישלח אותה לספק הרלוונטי.  תיואגף נכו .6.1

 לצורך התחלת ליצור קשר עם התלמיד מיד עם קבלת ההזמנה המאושרת  הספקעל  .6.2

 לתלמיד. נהיגה מתן שיעורי

להעביר למוסד חשבונית מס מקור בצירוף דו"ח פעילות  ספקבכל סוף חודש, על ה .6.3

 שתותקן ע"י המוסד.הממוחשבת חודשי מתוך המערכת 

 ניידותהרכב המיועד להוראת נהיגה למוגבלים ב גסו  .7

 G.M.C, : מרצדס ספרינטרםתתבצע הוראת נהיגה לנכים ה הםהרכב שב יסוג .7.1

 .סוואנה עם הנמכה מקסימלית או קרייזלר וואייג'ר

 יםכל האבזר שניתן להתקין בו אתמאפיינים דומים,  עםרכב אחר  ציעאם הספק י . 7.2

כך ל - כוןאישור המאת עליו לצרף בניידות,  יםלוגבמללימוד נהיגה ל יםהנדרש

כמו בדיוק  -התלמידים מרביתשיש ברכב עם האבזרים כדי לענות לצרכים של 

 לעיל. 7.2 -ו 7.1הדגמים המפורטים בסעיפים: 

. במצב לעיל 7.2, כמפורט בסעיף למוסד שיקול דעת שלא לאשר את הרכב המוצע  7.3  

המוסד את אחד משלושת הרכבים המופיעים  להעמיד לרשות כזה,המציע מתחייב

     לעיל. 7.1בסעיף 

 תקופת ההתקשרות .8

תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה, תחל עם חתימת המוסד על הסכם ההתקשרות,  .8.1

(. המוסד יהיה רשאי, להאריך את "תקופת ההתקשרות"חודשים )להלן:  36ותימשך 

חודשים נוספים וזאת  24לא יעלה על  השמשכ בתקופה נוספתתקופת ההתקשרות 

יום מראש לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת  60בהודעה בכתב לזוכה 
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ההארכה. מובהר בזאת, כי כל הארכה של תקופת ההתקשרות כאמור, כפופה 

 לאישור וועדת המכרזים של המוסד.  

שמשכה  תקופת התארגנותהחל ממועד חתימת המוסד על הסכם ההתקשרות, תחל  .8.2

הלך תקופה זו יידרש הספק להיערך למתן שיעורי הנהיגה לפי דרישות יום. במ 60עד 

 מכרז זה.

הספק במכרז מתחייב בזאת כי עד תום תקופת ההתארגנות יעמוד בכל דרישות  .8.3

ותנאי מכרז זה, והתנאים המפורטים בהצעתו למכרז. על אף האמור לעיל, יהיה 

לעדי, את הארכת המשרד רשאי לאשר במקרים חריגים, ועל פי שיקול דעתו הב

 יום.  30תקופת ההתארגנות בפרק זמן נוסף שלא יעלה על 

במידה ולא יעמוד הספק בכל דרישות ותנאי המכרז והתנאים המפורטים בהצעתו  .8.4

למכרז, עד תום תקופת ההתארגנות כאמור, ייחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם 

הספק )כאמור  ההתקשרות והמוסד יהיה רשאי לחלט את ערבות הביצוע שהפקיד

 להלן( ו/או לבטל את ההתקשרות.  30בסעיף 

למרות האמור לעיל, יהיה המוסד רשאי להביא את ההסכם לידי סיומו, קודם לתום  .8.5

יום מראש  60תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה מוקדמת של 

 תן נימוקים. ובכתב לספק, ללא מ

הביא המשרד את ההסכם לידי גמר לפני המועד שנקבע בהסכם, כאמור בסעיף זה,  .8.6

לא יהיו לספק כל טענות שהן לגבי כך. כמו כן ימסור הספק למוסד בתוך פרק זמן 

סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר המהווה רכוש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד 

ד לצורך ביצוע ההסכם, וכן יחזיר למוסד כל סכום כל דבר ששולם עבורו על ידי המוס

  שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

  בדיקות התאמה - כוח אדם .9

על ידו עפ"י מכרז זה  ושהוצע מורי הנהיגהכי תנאי להתקשרות הוא כי  זוכהידוע ל .9.1

 , וזאת לא יאוחר מעשרה ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.  מיוןמבחני  ויעבר

עפ"י אמות  מיוןהמבחני את עברו ילא ו זוכה/ מורים אשר הוצעו ע"י המורה 9.1.1

במסגרת הסכם  מדו נהיגהל  , לא יהמידה שנקבעו מראש ע"י אגף נכויות

 זה. 

תחום מיון , לממכון המיון וועברי מבחני המיון חוות הדעת שיכתבו על סמך 9.1.2

 והערכת עובדים במוסד לביטוח לאומי. 

 יערכו ע"י חברות שיש להן הסכם התקשרות עם המוסד מיוןמבחני ה 9.1.3

במועד פרסום מכרז זה: התקשרות המוסד לביטוח לאומי . לביטוח לאומי

 שיא".  -היא עם המכונים: "אדם מילוא" ו"טופ

  .ועל חשבונו זוכהההן באחריות  מיוןבדיקות ה  9.1.4
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הוא הסכום  –הסכום שישלם הזוכה למכון המיון, בעבור מבחני המיון  9.1.5

שמשלם המוסד לביטוח לאומי, בעבור בדיקה ברמה פרופסיונאלית. 

בין מע"מ ל לפני₪  521 בין מיוןה מבחןעלות מכרז זה,  פרסוםבמועד 

  .  זמן לזמןכל נבחן. סכום זה משתנה מל -לפני מע"מ ₪  677

גה, לצורך העסקתו המורה לנהיאת ציון הסף הנדרש מ מציעהמוסד יגדיר ל 9.1.6

  במסגרת הסכם זה.

במקום מורים שלא יעברו את מבחני המיון, הזוכה מתחייב להעמיד  מורים  9.1.7

 אחרים שעומדים בתנאי הסף. 

למען הסר ספק, לזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה לפיצוי בגין פסילות  9.1.8

 מורים כאמור לעיל. 

ו על ידו עפ"י מכרז זה כי תנאי להתקשרות הוא כי מורי הנהיגה שהוצע זוכהידוע ל .9.2

ה רבכפוף לתכנית ההכש , הכשרה ללימוד נהיגה לנכים,2012יעברו, במהלך שנת 

ויקבלו את שיקבע משרד התחבורה בתאום עם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, 

 אישור משרד הרישוי ללמד נהיגה לנכים.  

  :משך תקופת ההתקשרות הספק יתחייב להעסיק .9.3

המקצועי במהלך תקופת ההתקשרות יהיה המנהל המנהל  - מנהל מקצועי .9.3.1

אותו ציין הספק בהצעתו. מינוי הנציג  או מינוי מחליף מטעם הספק, יחייב את 

הספק לקבל הסכמת המוסד בכתב ומראש. בכל מקרה החילופין יבוצעו תוך 

יום עם הנציג הקודם לשביעות רצונו של המוסד. המוסד יהיה  30חפיפה של 

 דעתו הבלעדי, לקצר את תקופת החפיפה או להאריכה. רשאי, לפי שיקול 

 : עליללימוד נהיגה במורים  שלושהלפחות  -מורים לנהיגה  .9.3.2

 שנים בלימוד נהיגה. מונהשל מינימום שא. ותק            

 ,שנים לפחות 5 -טון  12משא עד :   C1 רישיון להוראת נהיגה לדרגהב.            

שנים לפחות, או  5 -אוטובוס : Dגה לדררישיון להוראת נהיגה או 

רכב מסחרי מסוג ואן, כאשר בלחילופין עסק בהוראת נהיגה לנכים 

   שנתיים לפחות.          -הנכה יושב בעמדת נהיגה על כסא גלגלים 

בין עובדי הספק ו/או שלוחיו לבין המוסד לא יחולו יחסי עובד ומעביד. מערכת   .9.3.3

 ק למוסד. היחסים החוזיים תחול רק בין הספ

בין עובדי הספק ו/או שולחיו לבין המוסד לא יחולו יחסי עובד ומעביד. מערכת היחסים  .9.4

 החוזית תחול רק בין הספק למוסד.

 מבוטל.  .9.5

מטעם הספק,  מורהיובהר כי המוסד יהיה רשאי לדרוש את הפסקת עבודתו של כל  .9.6

ירותים כאמור בצוות למתן הש מורהככל שיתברר למוסד, כי המשך העסקתו של 

נשוא מכרז זה, יש בו כדי לפגוע באיכות השירות הניתן למוסד, לפי שיקול דעתו 
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חלופי בעל  לאלתר, מורההבלעדי של הממונה. במקרה כזה, מתחייב הספק להעמיד 

 . ללא פיצויוזאת  כישורים זהים לפחות

 תמורת השירותים .10

מחיר השיעור תמורת מתן השירותים  נשוא מכרז זה, יהיה הספק זכאי לתשלום  .10.1

(.  מובהר ומודגש בזאת, כי הספק לא נספח י' להלןכמפורט בהצעת המחיר למכרז )

יהיה זכאי לתשלום תמורה נוספת כלשהי מהמוסד, בקשר עם אספקת השירותים 

 נשוא מכרז זה.

תלמיד שהמרחק כל  עבורב, ממחיר השיעור 10%תשולם תוספת תשלום בשיעור של  .10.2

כתובת ביה"ס כפי  ופיעה בתעודת הזהות שלו, לביןבין כתובת מגוריו, כפי שמ

, למי שהמרחק 15%לפחות, ותוספת של ק"מ  60 היא - שמופיעה במסמכי המכרז

  ק"מ לפחות. 100הוא: כמפורט לעיל 

 התשלום לספק יבוצע ישירות מהמוסד. .10.3

לעיל( תועבר למוסד בתום  5.3.2חשבונית בצירוף הדו"ח החודשי )כמפורט בסעיף  .10.4

 .כל חודש

יום ממועד קבלת החשבונית במוסד ובתנאי שאושרה  30התשלום לספק, יתבצע תוך  .10.5

ימים אלה, המחיר שבחשבונית לא יישא  30על ידי הגורמים המוסמכים לכך. במשך 

 .הצמדה ו/או ריבית כלשהן

 עליית מדד המחיריםבשיעור חודש ינואר, המחיר יעודכן אחת לשנה ב - עדכון מחירים .10.6

ישאר  -אז בוצע העדכון האחרון. היה ומדד המחירים לצרכן ירדלצרכן, מ השנתי

 התשלום האחרון ולא יעודכן, עד חודש ינואר בשנה שלאחר מכן. 

מובא בזאת לידיעת המציעים, כי עלויות הכנת המכרז חלות על המציע לרבות  .10.7

התקשרויות עתידיות והבטחות שינתנו ע"י המציעים לספקים שונים ואין בהם כדי 

את המוסד באופן כלשהו. למציע ולספקים השונים  לא תהיה כל דרישה ו/או  לחייב

  טענה כלפי המוסד.
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 התחייבויות הספק -' גרק פ

 כללי .11

 להלן(. י"חבנוסח נספח הספק מתחייב לחתום על הסכם התקשרות ) .11.1

 המציע מצהיר ומתחייב בזאת כי:  .11.2

המיומנות, הכישורים המקצועיים, האמצעים הוא בעל היכולת, הידע המקצועי,  .11.2.1

הכספיים, כוח האדם, הספקים, המתקנים, הציוד, כלי הרכב וכל שאר 

האמצעים הנדרשים לבצע את התחייבויותיו לפי מכרז זה בצורה נאותה, 

 העונה על צרכי המוסד. 

יעמוד בכל דרישות המוסד נשוא מכרז זה לרבות עמידה במטלות שלהן  .11.2.2

וסד, בלוחות זמנים, עמידה בסיכומים ובהחלטות שסוכמו התחייב כלפי המ

 עימו משך כל תקופת ההתקשרות.

 מבוטל.  .11.2.3

    מבוטל.   .11.2.4

 שמירה על קיום ההוראות .12

הספק מתחייב לשמור על מקצועיות לאורך כל תקופת ההתקשרות, העסקת עובדים  .12.1

בדים, על פי חוקי מדינת ישראל  תשלום שכר מינימום ותשלום תנאים סוציאליים לעו

 לטובת קיום התחייבויותיו נשוא מכרז זה. 

במידה ויימצא כי הספק ו/או מי מטעמו לא הקפידו על קיום התחייבויות הספק מכוח  .12.2

 10הוראות מכרז זה והצעתו של הספק, והפרה כאמור לא תוקנה על ידי הספק בתוך 

וה ימי עבודה מיום קבלת הודעת הממונה מטעם המוסד הדורשת את תיקונה, יהו

 הדבר הפרה יסודית של ההסכם שייחתם בין הצדדים. 

 איסור תיאום הצעות .13

המציע, בעל עניין במציע, כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד  .13.1

מהם לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו. מבלי לגרוע 

 מכלליות האמור לעיל, תאום הצעות לרבות:

למעט  -ה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו כרית .13.1.1

בעניין עלויות, שיתוף פעולה, מימון,  -אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע 

 '.ומחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה וכ

קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו  .13.1.2

ו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או לאדם או לגוף כלשה

 נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.
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 בעלות במידע וסודיות .14

כל מידע שיגיע לידי הספק במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז זה ו/או בקשר  .14.1

להסכם ההתקשרות שייחתם בין הספק למוסד יהיה בבעלותו המלאה והבלעדית של 

ק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעתו המוסד והספ

של כל אדם אחר מידע כלשהו, או לעשות בו שימוש מלבד השימוש הנדרש לצורך 

ביצוע השירות המפורט במכרז. התחייבות זאת תחול גם לאחר סיום ההתקשרות עם 

 הספק, מכל סיבה שהיא.

מירת הסודיות כאמור מהווה עבירה לפי פרק הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי ש .14.2

 .1977 - ז', סימן ה' לחוק העונשין התשל"ז

הספק מתחייב לגרום לכך שהסודיות, כאמור, תישמר גם על ידי עובדיו, סוכניו וכל  .14.3

 המועסקים על ידו.

הספק שיזכה במכרז מתחייב להחתים את עובדיו ומנהליו על כתב התחייבות  .14.4

  להלן(.בנוסח נספח י"ג רטי של המוסד )לשמירה על סודיות סטנד

 .  צד ג' כלשהושמות תלמידים ללרבות למסור פרטים לא הספק מתחייב    .14.5

 אבטחת מידע  .15

מתחייב, כי הוא וכל המועסקים על ידו בקשר עם מתן השירותים נשוא מכרז הספק  .15.1

זה, ישמרו על המידע, כהגדרתו לעיל, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 

 ולתקני אבטחת מאגרי מידע ממוחשבים.  1981-התשמ"א

הספק ידאג לאבטחת כל המידע אשר הגיע אליו במסגרת מתן השרות, לרבות  .15.2

דו"חות, טפסים, מדיה מגנטית או מידע לגבי נתונים אישיים ומערכות מידע ומרשם 

 של המוסד.

הספק ימנע גישה למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן השרות ממי שאינו  .15.3

וסמך לעין בחומר או במידע המאוחסן במחשב ,או ממי שלא חתם על התחייבות מ

 לשמירת סודיות.

 רישיונות והיתרים .16

הספק מתחייב שיהיו בידיו ובידי המועסקים על ידו ו/או מטעמו בקשר עם מתן  .16.1

השירותים נשוא מכרז זה, כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על ידי כל הרשויות 

עסק, הג"א, מכבי אש, משטרת ישראל וכו'( החל ממועד תום המוסמכות )רישיון 

תקופת ההתארגנות ובמשך כל תקופת ההסכם. הספק ידאג במשך כל תקופת 

ההסכם לחידוש הרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים, כך שבמשך כל תקופת ההסכם 

 פעילותו תנוהל בהתאם לתנאי הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין. כל
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האחריות להשגת רישיונות והיתרים אלה תחול על הספק והספק יישא בכל ההוצאות 

 הכרוכות בכך. המוסד יהיה רשאי לדרוש מהספק הצגת רישיונות/אישורים אלה.

הספק מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים ו/או אלה שיחולו  .16.2

 הפעלה.במשך תקופת ההסכם על הפעולות שתתבצענה מתוקף ה

במידה ולא חודש רישיון כלשהו או לא ניתן ההיתר כנדרש עפ"י כל דין, רשאי המוסד  .16.3

לבטל את ההתקשרות עם הספק לאלתר, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 זכות לפיצוי כלשהו עקב כך.

 ביטוחים .17

יה פי הסכם זה ומאחריותו לנזקקים להם הוא יה-מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .17.1

להלן(. עלות  כמפורט בנספח ח'פי דין. הספק מתחייב לעשות ביטוחים )-אחראי על

 הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק בלבד.

 הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הנדרשים בהסכם זה הנם  .17.2

הפסד לו, מינימליים. על הספק יהיה להסדיר ביטוחים כפי הסיכון על מנת למנוע 

 למוסד, לתלמיד שלומד אצלו נהיגה ולצד שלישי כלשהו.

 בכל ביטוח שיערוך הספק ירשם בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המוסד והבאים   .17.3

 מטעמו ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.   

 לחוק חוזה  59בכל ביטוח שיערוך הספק לא יחול סעיף ביטוח כפל כמפורט בסעיף  .17.4

 לגבי פוליסות ביטוח של המוסד. 1981-שמ"א הביטוח הת   

 הספק מתחייב להסדיר ביטוחי אחריות גם לאחר תום תקופת ההסכם, ולהחזיקם  .17.5

 בתוקף על עוד קיימת לו חבות חוקית על פי דין.  

 נספח ח'ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה ב"אישור עריכת ביטוחים" ) 14 .17.6

 את האישור שהוא חתום על ידי מבטחיו. להלן(, ימציא הספק למוסד שוב 

אם הספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימסור הספק למוסד  .17.7

את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על 

עצמו כל עוד הסכם זה בתוקפו וכל עוד לא הסתיימו ההתחייבויות נשוא ההסכם, 

 הם.המאוחר מביני

 הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של  ההסכם. .17.8

האמור בסעיף זה הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילותו של הספק על פי הסכם  .17.9

זה. המוסד יהיה זכאי למנוע מן הספק את פעילותו במקרה שהאישור כאמור לא 

  הומצא למוסד לפי המועד שצוין לעיל.
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כאמור לעיל, אין  יםביטוחעריכת אישור  מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת .17.10

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

חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור 

לידי המוסד כאמור לעיל, אין בו כדי להטיל על המוסד אחריות  יםביטוחעריכת 

 היקפו וטיבו של הביטוח.כלשהי לגבי 

 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבדוק את האישור על קיום   .17.11

 ביטוחים אך לא יהיה חייב לעשות כך.     

 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי   .17.12

זק שיגרם עקב המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק בכל הוצאה או נ

 כך.

 הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  .17.13

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות.       

 הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות   .17.14

 הנקובים בפוליסות.      

 לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הספק מצהיר כי לא יהיו   - סעיף הפטור .17.15

המוסד ו/או הבאים מטעמו בגין נזק שהיא זכאי לשיפוי בעבורו עפ"י הביטוחים הנ"ל 

או ביטוחים אחרים שעשה או שיכל לעשות והוא פוטר בזאת את המוסד מכל 

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

 ן.נזק בזדו

 הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכיות המוסד,  .17.16

יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו למוסד באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו    

תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המוסד והוא יהא מנוע מלהעלות כל 

 טענה כאמור כלפי המוסד.

תחייבויות לפי המפרט לעיל במלואם או חלקם יהיה המוסד זכאי, לא עמד הספק בה .17.17

אך לא חייב וככל שיוכל, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק ועל 

חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וכן כל הוצאה אחרת הקשורה בהסדרת 

תקופת הביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך 

  ההסכם.

 ניגוד עניינים .18

כלשהו עסקי ל המציע להצהיר כי בעת הגשת המכרז, לא קיים ולא יתקיים קשר ע 18.1

גורמים הנותנים )המציע( לבין לנהיגה  ביה"סבין  ,ישיר או עקיף ,ניגוד ענייניםאין ו

המלצות וקובעים זכאות להטבות למוגבלים בניידות )כגון: המכון הרפואי לבטיחות 

  רכים, לשכת הבריאות ועוד(.בד
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לאבזר ר ואבזחברת הוכל תלא  -היה וביה"ס לנהיגה שיזכה, הוא גם חברת אבזור  18.2

בהמלצה  - למכון הרפואיביה"ס לנהיגה פנה אם  ,של תלמיד שלימד את הרכב

   . לתלמיד לאישור אבזרים נוספים

  העברת ומתן זכויות על ידי הספק .19

ר ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או להמחות בדרך כלשהי זכות לספק לא תהיה הזכות להעבי

מזכויותיו או חובה מהתחייבויותיו בקשר להסכם או על פיו או הנובעות ממנו, כולם או 

חלקם, אלא אם קיבל את הסכמתו של המוסד מראש ובכתב, ובהתאם לתנאים שיקבע 

 המוסד לפי שיקול דעתו. 

 אחריות ושיפוי .20

ה כלפי המוסד לכל נזק לגוף ו/או לרכוש אשר יגרמו הספק יישא באחריות מלא .20.1

במישרין או בעקיפין לעובדי המוסד, לספק, עובדיו ו/או שלוחיו ולכל צד ג' שהוא, תוך 

כדי ועקב או כתוצאה מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות, אך מבלי לגרוע 

ת המוסכמים והמוסד מכלליות האמור לעיל, בגין אי מתן שירות כאמור בתנאי השירו

 יהיה פטור מכל נזק כאמור. 

לעיל,  20.1הספק יפצה את המוסד בגין כל נזק אשר הוא אחראי לו כאמור בסעיף  .20.2

וישפה את המוסד בגין כל תשלום בו יישא עקב תביעה אשר תוגש נגדו בגין נזק אשר 

 עיל ו/או על פי כל דין.הספק אחראי לו כאמור ל

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי היה ויגרם לצד ג' כלשהו נזק גוף 

לעיל, ועקב כך ייקבע על ידי  20.1לרבות מוות אשר הספק אחראי לו, כאמור בסעיף 

כאים לתשלומים מהמוסד, מתחייב בזאת ערכאה מוסמכת כי הנפגע או בני משפחתו ז

הספק לשפות את המוסד בגין תשלומים אלה ובגין כל תשלום אחר שהוא עלול 

  להתחייב בו.
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 ההצעה -' דפרק 

 הצהרת המציע .21

הגשת ההצעה ע"י המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור שכל פרטי המכרז 

ידועים, נהירים ומוסכמים על ידי המציע וכי יש לו כל הידע,  ומסמכיו, על נספחיהם,

המידע, האמצעים והכישורים הדרושים לצורך ביצוע המטלות המפורטות במכרז, לרבות 

מקרה בו יידרש ספק למלא את מקומו של ספק אחר במהלך תקופת ההתקשרות, עפ"י 

 קביעת המוסד. 

 תוקף ההצעה והתחייבות המציע .22

חודשים מהמועד האחרון  6י תנאי המכרז תהיה בתוקף למשך הצעת המציע עפ" .22.1

 להגשת הצעות.

 דוגמת נספחהמציע מתחייב כי במידה ויזכה במכרז, יחתום על הסכם ההתקשרות  .22.2

יום ממועד קבלת הודעת הזכייה בכתב או במועד  14, עפ"י דרישת המוסד תוך י"ח

 אחר, כפי שייקבע ע"י המוסד.

כאמור, יהיה המוסד רשאי לחלט את ערבות המכרז, כולה לא קיים המציע התחייבותו  .22.3

 או מקצתה, בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות המוסד לפי כל דין.

המציע מתחייב, כי במידה ויזכה במכרז יעמיד לרשות המוסד ערבות ביצוע כאמור  .22.4

 להלן. 30בסעיף 

לעיל, עפ"י דרישת  22.1קף ההצעה מעבר לאמור בסעיף המציע יאריך את תו .22.5

 המוסד.

 המציע יישא בכל הוצאות הכנת ההצעה ללא קשר לתוצאות הליך זה. .22.6

 תכולת ההצעה .23

 על הספק להגיש את הצעתו בשני חלקים: .23.1

ים, כמפורט הצעה תפעולית, אשר תכלול את כל המידע והמסמכים הנדרש .23.1.1

 במסמך זה במעטפה אחת סגורה.

  להלן(. בנוסח נספח י'הצעה כספית במעטפה סגורה ) .23.1.2

 המחיר בהצעה לא כולל מע"מ.  .23.1.3

 שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת . .23.1.4

  באים:פרטים הה מסמכים המאשרים אתתכלול שהמציע יגיש הצעה תפעולית  .23.2

( ובה נספח י"דבנוסח תצורף טבלה )להצעה  -המנהל המקצועי המוצעשם  .23.2.1

 פירוט הנושאים הבאים:

 .שם ומס' תעודת זהות -פרטי המנהל המקצועי .23.2.1.1
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 השכלתו המקצועית, הכשרות/השתלמויות וניסיון מקצועי. .23.2.1.2

 ותק אצל המציע.  .23.2.1.3

 בהם היה מעורב.שפרויקטים דומים  .23.2.1.4

 

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: .23.3

ותזכיר ו/או תקנון  מסמכי ההתאגדות של התאגיד, לרבות תעודת רישום  .23.3.1

 )בנוסח נספח ב'(.ובנוסף תצהיר חתום על שנת ההתאגדות וניסיון המציע  

לפקודת  15ספר לנהיגה, לפי סעיף -העתק רישיון בר תוקף לניהול בית  .23.3.2

 . 1961-התעבורה )נוסח חדש( התשכ"א

העתק מההיתר המראה כי ביה"ס )המציע( מנוהל ע"י מנהל מקצועי בעל   .23.3.3

( 4) 225ישוי לניהול בי"ס ללימוד נהיגה, בהתאם לתקנה היתר מרשות הר

 כמפורט בנספח י"ז. .1961-לתקנות התעבורה, התשכ"א

אישור/כתב הסמכה בחתימת מורשי החתימה של המציע, כי הוא מסכים   .23.3.4

שנציג המוסד יפנה לממליצים מטעם המציע, לצורך קבלת חוות דעת על 

  המציע וצוותו.

 .נוסח נספח ד'()בבתוכנות מקוריות הצהרת המציע על שימוש   .23.3.5

אישור רו"ח כי המציע עומד בדרישות תשלום שכר מינימום  ותנאים סוציאליים   .23.3.6

 )בנוסח נספח ה'(.לעובדיו 

כלי הרכב העומדים או שיעמדו לרשות בית הספר אם של רשימה מפורטת   .23.3.7

 יזכה במכרז. 

 נוסח נספח ו'()ב 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו   .23.3.8

 -ובנוסף  כלל האישורים הנדרשים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 , לרבות פקיד שומה בדבר ניהול ספרים כחוק.1976

 (.ח' בנוסח נספח התחייבות לעריכת ביטוחים )  .23.3.9

 (.ג' )בנוסח נספח אישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה,  .23.3.10

 (. ט' בנוסח נספח להלן ) 29ערבות ההגשה כנדרש בסעיף  .23.3.11

  מבוטל.  .23.3.12

הצעת המחיר תוכנס למעטפה  -י'(  בנוסח נספחההצעה הכספית ) .23.3.13

 לעיל. 23כאמור בסעיף   הצעת מחיר" -"שם המציע נפרדת עליה יצוין 

(, חתום על ידי מורשי החתימה י"חוסח נספח בנהסכם ההתקשרות ) .23.3.14

 של המציע. 

 (.בנוסח נספח ז')והניסיון.  פירוט היקף הפעילות .23.3.15

 .י"ג( )בנוסח נספח כתב התחייבות לשמירת סודיות  .23.3.16

 .א'( )בנוסח נספח טופס ההרשמה ותצהיר המציע  .23.3.17
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אי הגשת כל המסמכים כנדרש בעת הגשת ההצעה עלולה לפסול את  .23.3.18

מור, המוסד רשאי שלא לפסול הצעה, שלא צורפו לה על אף הא ההצעה.

כל האישורים ו/או הפרטים כמפורט לעיל, והכול על פי שיקול דעתו 

הבלעדי. המוסד שומר לעצמו את הזכות, לפנות אל המציעים, כולם או 

חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים 

, וכל פרט אחר ככל שיידרש לצורך ו/או מסמכים ו/או המלצות נוספים

 בחינת ההצעות.

 הגשת ההצעה .24

( עותקים חתומים. עותק אחד ישמש 3כל הצעה תוגש בשפה העברית ובשלושה ) .24.1

( עותקים נאמנים למקור. הצעת המשיב תכלול תוכן עניינים. כל 2כמקור ושניים )

 עמוד בהצעה ימוספר.

טפה זאת  יוכנסו כל על המציע לשים את ההצעה התפעולית במעטפה. למע .24.2

לעיל )למעט ההצעה הכספית(, וכן את כל מסמכי  23המסמכים המפורטים בסעיף 

-מס' המכרז המכרז, כולם חתומים על ידי המציע. על המעטפה יציין המציע את "

סגורה עליה ". את ההצעה הכספית יש לשים במעטפה נפרדת והצעה תפעולית

. שתי המעטפות יוכנסו למעטפה שלישית שגם הצעה כספית" -"מס' המכרז ירשם 

 .וללא כל סימן או כיתוב נוסףשם המכרז  ומספר המכרז בלבד עליה יצוין 

בכל מקום בו נדרשת חתימת המציע יחתמו מורשי החתימה בצירוף חותמת רשמית  .24.3

הרשמית של המציע ובחתימת  של המציע. כל עמוד בעותק המקורי יוחתם בחותמת

מורשי החתימה, בשאר העותקים העמוד הראשון יוחתם בחתימה מקורית של מורשי 

 החתימה ובחותמת הרשמית של המציע.

 . 12.00בשעה  2.5.2012המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום רביעי  .24.4

 יש להקפיד על קבלת אישור מסירה בתמורה למסירת ההצעה. .24.5

חודשים  מהיום שנקבע כמועד האחרון למסירת  6משך ההצעה תהיה תקפה ל .24.6

ההצעות. המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבקש מהמציעים להאריך את 

 תוקף הצעתם.

יום לאחר סיום הליכי המכרז וההכרזה על  120הצעות שלא זכו תעמודנה בתוקף  .24.7

סיבה  הזוכה. זאת למקרה שבו הזוכה יחזור בו מהצעתו או שההסכם יבוטל מכל

 שהיא.

 2את ההצעות יש למסור בתיבת המכרזים של המוסד, הממוקמת בארכיב שבקומה  .24.8

 ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית בלבד. ירושלים.  13בשדרות ויצמן 
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אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המכרז או נספח כלשהו ממסמכי  .24.9

וספה שייעשו, משום הסתייגות המכרז. המשרד רשאי לראות בכל שינוי, תיקון או ה

המציע מתנאי המכרז ולפסול את ההצעה, לחילופין להתעלם מהשינוי ולהודיע על כך 

 .למציע

כל מסמכי המכרז הם רכוש המוסד והם נמסרים למציע למטרת הגשת הצעות  .24.10

בלבד. אין המציע רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין 

 או בכל חלק מהם למטרה אחרת כלשהי.  בהם או להשתמש בהם,

, או חל איסור על הגשת הצעה משותפת לשתי חברותמובהר בזאת למציעים כי  .24.11

 .והמציע יהיה ישות משפטית אחת בלבדלחברת אם וחברת בת, 

הגשת ההצעה ע"י המציע והשתתפותו במכרז מהווים הצהרה ואישור שכל פרטי  .24.12

 נהירים לו, וכי הם מקובלים ומוסכמים עליו.המכרז ומסמכיו, על נספחיהם, ידועים ו 

 בדיקת ההצעות  .25

 :שלבים בשלשה  תיבחר הזוכה ההצעה .25.1

 עמידה בתנאי סף.  .25.1.1

 להצעות שעמדו בתנאי סף תבוצע בדיקה איכותית .25.1.2

 ומעלה. 70%המחיר להצעות שקיבלו ציון איכות של  בדיקת הצעת .25.1.3

 :%40 -( Qאיכות ) .25.2

את  לעצמו שומר המוסד הצעתם, לאיכות ביחס המציעים כל ייבחנו זה בשלב .25.2.1

  המתמודדים. עם אישי ראיון  קייםל הזכות

גיליון ההחלטה ב כמפורט הצעתם לאיכות ביחס ההצעות זה ייבחנו בשלב .25.2.2

 המצ"ב: 
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 תאריך ________________

 

 Q  :%04 -גיליון החלטה למרכיב האיכותי

 

 ______________________   שם ביה"ס:

 _________________________________________ כתובת ביה"ס: ______

 

  :%25ניסיון ביה"ס בהוראת נהיגה, סה"כ 

 מס' שנים שביה"ס פועל מיום קבלת הרישיון ועד ליום הגשת ההצעה: *   

  10%שנים:  10,         מעל %8שנים:  10עד   ,      5%שנים:  5עד 

 החלטה: %______

 

קבע כי הרכב המתאים להם הוא רכב  כוןות שהממספר התלמידים, מוגבלים בנייד* 

 :וקבלו רישיון נהיגה למדו בביה"ס בשלוש השנים האחרונות, לאבזרים מיוחדים

 15%תלמידים:  30מעל    ,   10 %תלמידים:  30,       עד 5%תלמידים:  10עד 

 החלטה: ______   

 סה"כ בסעיף זה: %_______ 

 

 :%35 ניסיון מקצועי של המורים, סה"כ 

 הוראת נהיגה למוגבלים בניידות: ניסיון במספר המורים לנהיגה שיש להם * 

  15%מורים ומעלה:  5,      10%מורים:  4,      5% מורים: 3

 החלטה: %______ 

 

הוראת ניסיון בשנות הניסיון המצטברות של כל המורים לנהיגה בביה"ס, שיש להם * 

 נהיגה למוגבלים בניידות:

 15%שנים:  12,         מעל 10%נים: ש 12עד  10,        5%: שנים 10עד  8

 החלטה: %______ 

  0% -אין     5% -יש  :  ג'ויסטיקניסיון בהוראת נהיגה עם * 

 סה"כ בסעיף זה: ______ 
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  :%20רמת מקצועיות של המנהל המקצועי, סה"כ 

 מס' שנות ניסיון בהוראת נהיגה:* 

  10% שנים: 7,         מעל 7%שנים:  7עד   6     , 5% שנים: 5עד  3

 החלטה: %______

 

 

 מס' שנות הוראת נהיגה למוגבלים בניידות:* 

 

 10%שנים:  10מעל          7%שנים:  10עד  3 -מ,        5%שנים:  3עד 

 החלטה: %______

 

 סה"כ בסעיף זה: % ______

 

 

 %20יע מגיש את הצעתו: המיקום הגיאוגרפי של ביה"ס נמצא באזור שאליו המצ  

 

 .0%   -לא                                20%   -כן 

 

 

 סה"כ בסעיף זה: % ___________

 

 

  :סה"כ כללי%  _______   . 
 
 

 

 %00  עובר  -ומעלה 
 

  המחירהבדיקה של הצעת לשלב  לא עובר -  %96עד 

 לפחות 70% היה ובאזור מסוים נמצאו פחות משני מציעים שקבלו ציון סף- 

שני מציעים שקבלו את הציון הגבוה ביותר מעל  ,יועברו לשלב בדיקת המחיר

 באותו אזור.   60%
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או /ו טעויות לתיקון אפשרות מתן על להחליט דעת שיקול המכרזים לוועדת .25.2.3

  .דין כל להוראות ובכפוף דעתה שיקול לפי הבהרות, הכול קבלת

 שיכול גוף/גורם למציע או כל שריןבמי לפנות רשאית תהיה המכרזים ועדת  .25.2.4

 או/ו המלצות ולדרוש מהם השירות, ביצוע ואופן המתמודד הצעת על להשפיע

 כאמור להעביר מידע מהמתמודד לבקש או/ו פה-ובעל בכתב נוסף מידע כל

 המכרזים. לועדת

 בדיקה של הצעת ה לשלב לא יעברו 70% -נמוך מ איכות ציון שיקבלו מציעים .25.2.5

   המחיר.

 

 

 :%06 -( Pיר )מח .25.3

ויתר ההצעות יקבלו את הציון באופן  100ההצעה הנמוכה ביותר תקבל ציון  .25.3.1

 יחסי להצעה הנמוכה ביותר.

המוסד קבע מחיר מינימום לשיעור כנדרש במכרז זה. הצעות אשר יהיו מתחת  .25.3.2

לשיעור בן  לפני מע"מ₪  180מחיר המינימום הוא  למחיר המינימום, יפסלו.

 . דקות 45

 מסכם להצעה הציון ה  .25.4

( Pולמרכיב המחיר ) 40%( יינתן משקל של Qיחושב, כאשר למרכיב האיכותי ) .25.4.1

 .60%יינתן משקל של 

   =P *6Q+0.*0.4A                   הנוסחה לשיקלול :  

A-  למציע. המשוקלל הסופיהציון 

P-       מציע.ה לש המחירציון  

Q-      שהשיג המציע. האיכותציון 

 כהבחירת ההצעה הזו .26

מבין  כלשהי הצעה או ביותר ות/הזולה ות/ההצעה את לקבל מתחייב המוסד אין .26.1

 .שיוגשו לו ההצעות

  חור ביותר מזוכה אחד לכל אזור.לב רשאי המוסד .26.2

 שאלות והבהרות .27

 איש הקשר מטעם המוסד: .27.1

  .מר ציון ברוכים -נציג המוסד לכל עניין הקשור למכרז זה  .27.1.1

  tzionb@nioi.gov.ilדוא"ל:  

mailto:tzionb@nioi.gov.il
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צעות באמ טי המכרז, יש להפנות בכתב לאיש הקשר,נוגעות לפרשאלות הבהרה ה .27.2

 בלבד )שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו(. י נהדואר האלקטרו

פרטי השואל וכתובת  וכן את פרוט השאלהמס' סעיף התקציב, את הפניה תכלול את  .27.3

 .שלו אלקטרוניהדואר ה

לא יתקבלו שאלות . 18.3.2012עד לתאריך יש להעביר את שאלות ההבהרה  .27.4

   לאחר מועד זה.

 עד ליוםפורסמו באתר האינטרנט של המוסד התשובות לשאלות ההבהרה י .27.5

סד יהא רשאי לשלוח . המובמדור מכרזים  www.btl.gov.ilבכתובת: .3.4.2012

 ר מקובץ הבהרות אחד.למציעים יות

תשובות המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו,  .27.6

ועל המציעים לצרף להצעתם תדפיס או תדפיסים של הבהרות המוסד למכרז זה, 

 חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע.

  לא יתקיים כנס ספקים. .27.7

 

 זכות עיון .28

המציעים, למעט אותם חלקים אשר מהווים לדעת ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון  .28.1

חברי ועדת המכרזים סוד מקצועי ו/או מסחרי. יובהר כי ועדת המכרזים תהיה 

 מוסמכת להחליט מהו סוד מקצועי ו/או מסחרי בהקשר זה.

מציע המגיש את הצעתו למכרז זכאי לבקש שחלקים מסוימים מהצעתו יישארו חסויים  .28.2

מסחרי תוך הצגת הנימוקים לבקשה. בקשת המציע  עקב היותם סוד מקצועי ו/או

  תידון בוועדת המכרזים והחלטתה בעניין תהיה סופית.

 

  ערבות המכרז .29

על המציע לצרף להצעתו ערבות מכרז, מבנק או מחברת ביטוח מאושרת ע"י  .29.1

בלתי מותנית ואוטונומית, לא צמודה, לקיום תנאי המכרז ולהבטחת  החשכ"ל,

דוגמת  -₪ 20,000לטובת המוסד לביטוח הלאומי בסך של  התחייבויותיו בהצעתו

האחרון  בתוקף מהמועד תהאהערבות . נוסח הערבות המופיע בנספח ט' להלן

 . 31.8.2012ועד לתאריך  להגשת ההצעות למכרז

פסולה ולא תידון אך ורק בנוסח המצורף בנספח ט', הצעה שלא תצורף אליה ערבות  .29.2

 כלל. 

http://www.btl.gov.il/
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את הערבות, כולה או מקצתה, במקרה של חזרת מציע המוסד יהיה רשאי לחלט  .29.3

 מהצעתו ו/או הפרה אחרת של תנאי המכרז.

הערבות תוחזר למציעים אשר הצעתם לא זכתה במכרז בסמוך לאחר ההכרזה על  .29.4

 הזוכה במכרז. 

 ערבות ביצוע .30

במועד החתימה על ההסכם, יעמיד הספק ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח  .30.1

 וצמודה למדד המחירים לצרכן,שכ"ל, אוטונומית, בלתי מותנית המאושרת ע"י הח

להבטחת קיום התחייבויותיו לפי מסמכי מכרז זה והסכם ההתקשרות במהלך תקופת 

תוקף הערבות יהיה החל ממועד החתימה על ₪.  40,000ההתקשרות, בסך של 

 יום לאחר תום תקופת ההסכם.  90ההסכם ועד 

ינו לבין המוסד ו/או יגרום לביטולו מכל סיבה הפר הספק את ההסכם שייחתם ב .30.2

שהיא, יחויב הספק בתשלום הנזקים שנגרמו למוסד כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו 

  .אחרולכיסוי ההוצאות שיגרמו למוסד כתוצאה מהצורך להתקשר עם ספק 

במועד בו ימציא הספק למוסד את ערבות הביצוע כאמור, יחזיר המוסד לספק את  .30.3

 שניתנה לו. ערבות המכרז
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 שונות ונספחים -' הפרק 

 כללי .31

בכל מקום בו קיימת אי בהירות או סתירה בין הוראות מכרז זה ובין הוראות ההסכם,  .31.1

 גוברות הוראותיו של ההסכם אלא אם יודיע המוסד בכתב ובמפורש אחרת.

מחירה, לעומת המוסד לא יתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה לדעתו מבחינת  .31.2

מהות ההצעה ותנאיה, או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישת 

סף או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המוסד מונע 

הערכה ו/או החלטה כדבעי, ו/או שתהיינה בהן הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם 

ה בה יהיו שינויים ו/או הסתייגויות ו/או מהאמור במפרט. היה והמוסד יבחר בהצע

 תוספות מעבר לאמור במפרט, יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המוסד.

סמכות להמחות את ההסכם לצד שלישי ללא הסכמה מפורשת בכתב  ספקלא תהיה ל .31.3

 ומראש מהמוסד.

 בקרה ופיקוח .32

של אחד המוסד רשאי לבצע ביקורות ולפקח על השיעורים ותוכנם הן ע"י צפייה  .32.1

 מעובדיו והן ע"י מומחה ו/או יועץ מטעמו בתחום הוראת הנהיגה.

 המוסד רשאי לבצע ביקורות בכלי הרכב המיועדים להוראת נהיגה למוגבלים בתנועה. .32.2

 המוסד רשאי לקיים מבחן לתלמיד ע"י מי מטעמו, בתיאום מראש עם הזוכה. .32.3

ה של שבוע מראש המוסד רשאי להורות על הפסקת הלימודים של תלמיד תוך הודע .32.4

 למציע. 

על הספק להציג כל מסמך או קובץ מחשב הנוגע לביצוע העבודה נשוא מכרז זה אם  .32.5

 יידרש לכך.

על הספק לאפשר לנציגי המוסד, תוך שיתוף פעולה, לערוך ביקורות מכל סוג שהוא  .32.6

 לשיעור נהיגה. -המוסד  , לרבות הצטרפות נציג מטעםלצורך פיקוח ובקרה על תפקודו
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 נספחים .33

 

 30 ................................................................. טופס הרשמה ותצהיר המציע -נספח א' 

 31 ................................. תצהיר על שנת ההתאגדות והניסיון המוכח של המציע -נספח ב' 

 32 .............................................................................. עידוד נשים בעסקים -ג' נספח 

 33 ........................ אישור רו"ח על שימוש בתוכנות מקוריות בעלות רישיון בלבד -נספח ד' 

 תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים -נספח ה' 

 34 .......................................................................................... והעסקת עובדים זרים

 35 ............................... 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -נספח ו' 

 36 .............................................................. היקף הפעילות וניסיון של המציע -נספח ז' 

 37 ........................................................................... אישור עריכת ביטוחים -נספח ח' 

 40 ............................................................................. נוסח ערבות ההצעה -נספח ט' 

 41 ................................................................................... ההצעה הכספית  -נספח י' 

 42 .................................. פירוט כמות וסוגי כלי הרכב ברשות ובבעלות המציע -נספח י"א 

 43 .....................................................................תצהיר בדבר ניגוד עניינים -נספח י"ב 

 44 ......................................................... כתב התחייבות לשמירה על סודיות -נספח י"ג 

 46 .......................................................................... נתוני המנהל המקצועי -נספח י"ד 

 47 .................................................................... חלוקת אזורים לפי סניפים -נספח ט"ו 

 48 .......................................................... ת המורים ומסמכים נדרשיםרשימ - זנספח ט"

 49..........רשימת המסמכים שהמציע יצרף להצעתו........................................ -נספח י"ז 

 50הסכם ההתקשרות............................................................................... -נספח י"ח 

 

 

 

 

 נספחים נלווים להסכם: 

 62  . ....................... מפרט טכני לאבזרים נלווים לרכב להוראת נהיגה למוגבלים בניידות - 1נספח 

 66......................................................................................ביצוע נוסח כתב ערבות   - 2נספח 

    67................................בניידות הוראת נהיגה למוגבליםהצהרה בדבר שינוים באביזרים ל - 3נספח 
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 נספח א':טופס הרשמה ותצהיר המציע

 

 .הוראת נהיגה למוגבלים בניידות -   טופס רישום לצורך הגשת הצעה למכרז מס' 

 .           :שם המציע

 .  , טלפון:       כתובת המציע:  .1

 .    ל: , דוא"   , פקס:   נייד: 

 .  פועל משנת: 

 .  , מתאריך:   מס' רישיון לניהול בי"ס לנהיגה: 

 :המנהל המקצועי .2

 .    , תפקידו אצל המציע:     שם: 

 .  , טלפון:       כתובת: 

 .    , דוא"ל:    , פקס:   נייד: 

 .  , מתאריך:   מס' ההיתר לניהול בי"ס לנהיגה: 

 .  מים להוראת נהיגה למוגבלים בניידות: מס' כלי הרכב בבעלות המציע המתאי .3

    מס' מורי נהיגה מטעם המציע, בעלי היתר של משרד הרישוי להוראת נהיגה למוגבלים בניידות: .4

 .   , תפקיד:     מורשה החתימה מטעם המציע:  .5

 .   , תפקיד:     שם איש הקשר מטעם המציע:  .6

    ,    , פקס:    , נייד:   טלפון: 

 .    .    דוא"ל: 

ידוע לי כי כל עוד לא שונה המועד האחרון להגשת ההצעות, המוסד רשאי לתקן את מסמכי המכרז ובכלל זה  .7

 לבטלו ו/או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

 הצהרת המציע:

 אני החתום מטה מציע בזאת את שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות, בהתאם לתנאי המכרז. 

מאשר כי קראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי מכרז זה, ואני מתחייב אני מצהיר ו

 למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

ברשותי כוח האדם, הציוד, החומרים, הידע וכל האמצעים האחרים הדרושים על מנת לאפשר לנו לבצע את 

יות ברשותי עד מילוי מלא של דרישות המוסד בהתאם לדרישות העבודות נשוא מכרז זה, ואלה ימשיכו לה

 המכרז ועפ"י התחייבויותינו בהסכם שייחתם עימנו עפ"י מכרז זה, לרבות בתקופות ההארכה, אם תהיינה.

אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות לעניין אי הבנה ו/או אי 

 תנאי המכרז ו/או תנאי ההסכם על מסמכיהם ונספחיהם.ידיעה של 

 רצ"ב הצעתי בהתאם לנדרש במכרז.

____________ ________________ _________________ 

 חותמת המציע        חתימת המציע      תאריך       
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 תצהיר על שנת ההתאגדות וניסיון מוכח נספח ב':

 נוחות בלבד ומופנה לשני המינים()התצהיר מנוסח בלשון זכר מטעמי  

, לאחר     , נושא תעודת זהות שמספרה     אני החתום מטה, 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בכתב כדלקמן:

   אני הוסמכתי כדין על ידי   .1

  XX/2011הצעה למכרז מספר ( לחתום על תצהיר זה בתמיכה ל"המציע")להלן:  

 הוראת נהיגה למוגבלים בניידות.

 , הרשום כחוק בישראל מתאריך הוא בי"ס ללימוד נהיגה הריני מצהיר בזאת כי המציע  .2

   . 

הריני מצהיר בזאת כי המציע עסק במשך _____ השנים האחרונים ברציפות בתחום  .3

 הוראת נהיגה. 

____ השנים האחרונים ברציפות בתחום הריני מצהיר בזאת כי המציע עסק במשך _ .4

 הוראת נהיגה למוגבלים בניידות. 

 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  .5

 

 חתימת המצהיר      תאריך

 

 אישור

, במשרדי     הופיע בפני, עו"ד    הנני מאשר בזאת כי ביום 

הות , שזיהה עצמו ע"י תעודת ז    , מר/גב'      ברחוב 

, המוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע על פי מסמכי ההתאגדות     מס' 

של המציע, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 ולראייה באתי על החתום:

 

 

 חתימת עורך הדין
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 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישהספח ג':  נ

 

אני עו"ד/רו"ח _______________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו 

 .1992 –ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב  2בסעיף 

 

 מחזיקה בשליטה בתאגיד/עסק _____________________  הינה גב' ______________ 

 מס' ת.ז. ______________. 

 

 

____________ ________________ _________________ 

 חותמת חתימה שם מלא

 

 

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

 

 אני  __________________________ מס' ת.ז. __________________

 

 

מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק ___________________  נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 .  1992 -התשנ"בב' לחוק חובת המכרזים,  2

 

 

 

 

____________ ________________ _________________ 

 חותמת חתימה שם מלא
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על שימוש בתוכנות מקוריות בעלות ועו"ד אישור רו"ח  -נספח ד' 
 רישיון בלבד

 

, מאשר בזאת את הפרטים הבאים לגבי שימוש      אני החתום מטה, רו"ח 

( "המציע")להלן:       בלבד  של בתוכנות מקוריות ובעלות רישיון 

  הוראת נהיגה למוגבלים בניידות. XX/2011לנושא מכרז מספר 

 

     תאריך:

     ת.ז.:     שם:

      טלפון:     כתובת:

       

 

 חתימה וחותמת רו"ח
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תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת   -נספח ה' 
 זכויות עובדים והעסקת עובדים זרים

 ]על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה[

אני הח"מ _________________ ת.ז. ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 ת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:האמ

(, המבקש להגיש למוסד המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן:  .1

אני מצהיר/ה  הוראת נהיגה למוגבלים בניידות. XX/2011מכרז מספר לביטוח לאומי הצעה בקשר ל

 )סעיף זה ימולא על ידי המציע(.וסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.   כי הנני מורשה/ת חתימה ומ

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא בעל השליטה במציע, המבקש להגיש  .2

. אני הוראת נהיגה למוגבלים בניידות XX/2011מכרז מספר למוסד לביטוח לאומי הצעה בקשר ל

]סעיף זה ימולא סמך/ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה. מצהיר/ה כי הנני מורשה/ת חתימה ומו

  על ידי בעל השליטה במציע[

-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –" בעל שליטהבתצהירי זה, משמעותו של המונח " .3

 . אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 1981

הוראת נהיגה  XX/2011במכרז מספר ה והמציע יוכרז כזוכה אני הח"מ מצהיר בזאת, כי במיד .4

, אני מתחייב כי המציע יקיים את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי למוגבלים בניידות

דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה 

 התקשרות על פי מכרז זה.או השירותים, במהלך כל תקופת ה

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק העובדים הזרים בשלוש השנים  .5

 שקדמו לחתימה על ההצהרה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 

_____________ _________ _______________ _________________ 

 חתימה החברה שם תפקיד שם החותם

 

 אישור עורך/ת הדין

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

במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ 

זהרתיו/ה שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שה

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

 בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_____________   ________________________ ______________ 

 חתימת עו"ד     ותמת ומספר רישיון עורך דין ח    תאריך        
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 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר לפי חוק -נספח ו' 

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה "המציע"לן: אני הוסמכתי כדין על ידי __________ )לה .1

 .הוראת נהיגה למוגבלים בניידות XX/2011למכרז מספר 

גם בעל השליטה בו או חבר בני  –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2

 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה 

לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  (,1968

בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ההרשעה האחרונה לא הייתה  -הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 ;למכרז צעהבשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הה

גם בעל  -המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .3

השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו 

להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי 

, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא פעילותו של המציע

גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי  -חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 

(, לא 1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -מי ששולט במתקשר )שליטה 

, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו 1987-הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

במועד הגשת ההצעה למכרז זה, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם  -חוק 

במועד הגשת ההצעה למכרז זה חלפו שלוש  -הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

_________________ 

 חתימת המצהיר                    

 אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי 

ברחוב __________________, מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

מכרז ועל תצהיר זה תעודת זהות מספר __________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה ל

בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

 _______________                                                                    וחתם/ה עליה בפני.

  עורך דין             
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 ניסיון של המציעההיקף הפעילות ו -נספח ז' 

 
על המציע להיות בי"ס לנהיגה שעוסק בהוראת נהיגה לאנשים עם מוגבלות בניידות )לפי  .1

תנאי מכרז זה( ומחזיק בבעלותו רכב ואבזרים נלווים המתאימים ללימוד נהיגה לאנשים 

  .וונתו לרכוש רכב כזה, או שיש בכהמוגבלים בניידות

השנים   3במהלך שלימד בעלי מוגבלות בניידות תלמידים העל המציע לפרט את שמות 

אותם ציין המציע לצורך כל ש לתלמידים. המוסד יהיה רשאי לפנות ושעבר טסט האחרונות

  בירור שיידרש על ידו.

 
 
 
 תאריך טסט שם המורה מס' ת"ז שם התלמיד 

 
1.     
2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      
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 אישור עריכת ביטוחים -נספח ח' 

 מכרז להוראת נהיגה למוגבלים בניידות

 בצע שינויים והוספת מלל כלשהובאישור זה אין ל

 

 לכבוד:

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים

 ("המוסד")להלן: 

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים של: ________________________

 )מספר ח.פ .צ / ע.מ ______________(

 )להלן "הספק"(

 (בקשה להסכם להוראת נהיגה למוגבלים בניידות )להלן: "ההסכם"

אנו הח"מ, ______________________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים 

 ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק את הפוליסות להלן:

פי פקודת ביטוח רכב -המבטחת חבות הטעונה ביטוח על פוליסה לביטוח רכב חובה

נות דרכים, ובנוסח על פי החוק פיצויים לנפגעי תאו 1970 -מנועי )נוסח חדש(, התש"ל 

 .1975 -תשל"ה 

 הביטוח כולל הוראת נהיגה.

המבטחת את הרכב לרבות אביזרים המשמשים ללימוד  פוליסה לביטוח רכב מקיף

נהיגה של מוגבלים בניידות. בביטוח זה גבול האחריות לסיכוני צד שלישי רכוש אינו 

 ₪(.)מיליון ₪  1,000,000 -מ פחות 

 הביטוח כולל הוראת נהיגה.

בגין חבות הספק כלפי כל העובדים המועסקים על  ה לביטוח אחריות מעבידיםפוליס

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

 הספק.

לביטוח אחריותו של הספק כלפי צד שלישי  – פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

לתובע אחד  ₪()מיליון ₪  1,000,000של  כלשהו, לרבות המוסד, בגבולות אחריות

 ובמצטבר בהמשך תקופת הביטוח.

 ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

 ביטוח זה חל בחצרי הספק ובכל מקום אחר המשמש את הספק לצורך עיסוקו.
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חים נוספים בכל וכל הבאים מכוחו או מטעמו כמבוט הביטוח מורחב לכלול את המוסד

הקשור בביצוע ההסכם בלבד ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו 

 נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה.

 הפוליסות לעיל תהינה כפופות ולהוראות ולתנאים כדלהלן: 

ים א. כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קי

-ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו, ולגבי המוסד, הביטוח על

פי הפוליסה הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע 

לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המוסד, מבלי שתהיה לנו זכות 

חוזה לחוק  59תביעה ממבטחי המוסד להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

. ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של 1981 –הביטוח, התשמ"א 

 ביטוח כפל המוסד וכלפי מבטחיו.

ב. הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם 

 יום מראש. 60תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לפחות 

 יחולו על הספק בלבד.ג. השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות 

ד. אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד והבאים מטעמו, עובדי המוסד 

 ולמידים הלומדים נהיגה ולמעט כלפי שגרם נזק בזדון.

ה. אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הספק בתום לב לא תפגע בזכיות 

 המוסד והבאים מטעמו.

גענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק ו/או ו. זכיות המוסד והבאים מטעמו לא תיפ

 איחור בהגשת תביעה בתום לב על ידי הספק.

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו 

 במפורש ע"י האמור לעיל.

 

 בכבוד רב,

 
___________      __________        _______________________________         

 תפקיד החותם          חתימת וחותמת המבטח     שם החותם          ריך תא      
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 אנו מאשרים קיום הביטוחים כדלקמן:

 

 רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

ביטוח חובה לרכב    

 מספר רישוי

__________ 

ביטוח חובה לרכב    

 מספר רישוי

__________ 

ב ביטוח חובה לרכ   

 מספר רישוי

__________ 

ביטוח מקיף לרכב    

 מספר רישוי

__________ 

ביטוח מקיף לרכב    

 מספר רישוי

__________ 

ביטוח מקיף לרכב    

 מספר רישוי

__________ 

צד שלישי לבית    

 העסק

 אחריות מעביד   

 

 

 פרטי סוכן הביטוח:    

 

________     ___________      __________     ______________________            
 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח     שם החותם                תאריך       
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 הצעה נוסח ערבות ה - פח ט'סנ

 שם הבנק/חברת הביטוח _________________

 מספר הטלפון   _________________ מספר הפקס____________________

 אריך _________________ת

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים

 הנדון: כתב ערבות מס' _____________

 םעשרי)במילים  20,000₪אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך 

 "המבקש"()להלן  (אשר תדרשו מאת ____________________אלף ש"ח

   .הוראת נהיגה למוגבלים בניידותבנושא:  2011(2046מ)בקשר למכרז מספר 

 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

את סילוק  הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה

 הסכום האמור מאת החייב.

 

 . 31.8.2012עד ליום ערבות זו תהיה בתוקף 

 

 _________.____דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק /חב' הביטוח שכתובתו 

 ,________________________         ,_______________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                             שם הבנק / חב' הביטוח                        

 

              

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה 

        

  ________________      ____________               ________________        ____ 

 תימה וחותמת שם מלא                        ח       תאריך                                 
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                                                           טופס ההצעה הכספית -נספח י' 

 להלן הצעתנו למכרז מס' _________ 

 

 -)במילים _ ₪ __סך של ____ -דקות נטו  45של עבור שיעור ב .1

 .כולל מע"מ פניל( לשיעור __________________________________________

 

 

 .   כתובת בית הספר ____________________       ___________________2

 רחוב ומספר                                   ישוב                                           

 

 (.. הצעתי היא לאזור הצפון/ המרכז/ הדרום )מחק את המיותר3

 

 

 

_________        __________________ ____________       ________ 

 שם מורשה החתימה             חתימה וחותמת המציע                תאריך    
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 פירוט כמות וסוגי כלי הרכב ברשות ובבעלות המציע  -נספח י"א 

 

או  בבעלות המציע ואברשות שיש מס' כלי הרכב המיוחדים ללימוד נהיגה למוגבלים בניידות 

  . _____: ש בכוונתו לרכוששי

 עבור כל כלי רכב יש לציין את הפרטים הבאים:

 פרטי הרכב פרטי הרכב מס'

  הרכב סוג  הרכב סוג 1

  הרכב דגם  הרכב דגם 2

  מס' רישוי  מס' רישוי 3

  תוצרת  תוצרת 3

עליית שנת  4

 הרכב לכביש

עליית שנת  

 הרכב לכביש

 

  בעל הרכב  בעל הרכב 5

 מקומות  מס' 6

 ישיבה ברכב

 מס' מקומות  

 ישיבה ברכב

 

 

 יש להמציא צילום מרישיון הרכב הנ"ל. 

 

____________ ________________ _________________ 

 חותמת המציע          חתימת המציע     תאריך    
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 תצהיר בדבר ניגוד עניינים -נספח י"ב 

ת.ז.   ___________________  לאחר שהוזהרתי   ________________ אני הח"מ  

כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה 

 כדלקמן:

( שהוא הגוף "המציע")להלן:  ___________________הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

יגה הוראת נה XX/2011במסגרת מכרז מספר המבקש להתקשר עם המוסד 

___________________ והנני מוסמך/ת לתת . אני מכהן כ למוגבלים בניידות

 תצהיר זה בשם המציע.

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה _____________ המציע אינו נמצא  במצב של  .2

ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים נשוא מכרז זה לבין 

 חרים ו/או תפקידים אותם הוא ממלא.ענייניו הא

ככל שתיבחר הצעתו של המציע במכרז, מתחייב המציע להודיע למוסד באופן מיידי על  .3

 כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים

 כאמור לעיל.

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

                                 ___________________ 

 המצהיר                   

 אישור

___ הופיע/ה בפני __אני הח"מ  ___________________ עו"ד, מאשר כי ביום _______

מר/גב'   ___________________במשרדי ברחוב  ___________________  בישוב/בעיר  

ידי ת.ז.  ___________________ המוכר/ת לי  שזיהה/תה את עצמו/ה על_________ 

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה שעליו להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

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

 

 

____________ __________________ _________________ 

 חותמת עו"ד          "דחותמת ומס' רישיון עו תאריך    
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 כתב התחייבות לשמירה על סודיות -נספח י"ג 

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 13שד' ויצמן 

 ירושלים

 א.ג.נ.

 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

חברה ולפי הסכם מיום ________ בחודש ______ שנת __________ שבין  הואיל

( "המוסד"( לבין המוסד לביטוח לאומי )להלן:"הזוכה"___________ )להלן:

 תלמידים נכים לצורך לימוד נהיגה.  זוכהלהמוסד  פנה מ

מתן שיעורי ב מועסק על ידי הזוכה, בין השאר, בביצוע שירותים ואני עוסק/ והואיל

 "( ;העבודה, כאמור בהסכם האמור )להלן:"נהיגה לנכים

המוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על ו והואיל

סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל 

 הדרוש לשמירת סודיות המידע;

יתכן כי  וו/או בקשר אליעפ"י ההסכם והוסבר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה  והואיל

ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי 

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 

 (;"המידע"מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן:

סבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, והו והואיל

 עלול לגרום לכם ו/או לצדדים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

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

 ביצועה.

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת העבודה או  1בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף ומ .2

לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף , לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי 

את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל 

 שהוא.

דניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, לנקוט אמצעי זהירות קפ .3

 נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי  .4

 החובה.
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או תוצאה מכל סוג, אשר להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה  .5

שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה  יגרמו לכם או לצד שלישי כל

 אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי  .6

קתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או מכם או השייך לכם שהגיע לחז

גוף עקב ביצוע העבודה או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי 

 עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי  .7

 ודה כאמור לעיל.בביצוע העב

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור  .8

לפעילויותיכם , תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות 

  שלעיל.

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר 

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 -ה על פי חוק עונשין, התשל"ז מהווים עביר

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

 

 ולראיה באתי על החתום

 היום:_____ בחודש:_________ שנת :_______

 __ שם פרטי ומשפחה:_______________________________  ת"ז:___________

 ________הזוכה:_____________

 כתובת:_________________________________

 חתימה: _________________________ 
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 נתוני המנהל המקצועי -נספח י"ד 

 
 

 נתונים אישיים:
 

 שם מלא
 

 טלפוןמס'  מס' ת"ז
 /נייד/פקסנייח

בעל היתר  השכלה
כמפורט 

בתנאי הסף 
 3.2פים: סעי

 3.3  -ו
במסמכי 

 כרזהמ

 
 

    

 
 
 

 
 ניסיון מקצועי של המנהל המקצועי:

 
 ניסיון מקצועי כללי

 
שנות עבודה אצל 

 המציע
 /פירוט הכשרה

 למויותתהש
פרויקטים דומים 
שבהם המועמד 

 היה  שותף

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

 מצ"ב אישורים/ רישיונות:
 
( לתקנות התעבורה 4) 225בהתאם לתקנה  צילום היתר רשות הרישוי לניהול בתי ספר לנהיגה .1

 . 1961התשכ"א 

 רישיון להוראת נהיגה מס' _______ מיום _______________  .2

 
3  . 
 
4  . 
 
5  . 
 
6 . 
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 ראשיים חלוקת אזורים לפי סניפים -ספח ט"ו נ

 

 צפון

 טבריה, עפולה, נצרת, נהריה, כרמיאל, קריות, חיפה.

 

 מרכז 

 פתח תקווה, חולון, רמלה. חדרה, נתניה, כפר סבא, 

 

 רמת גן, בני ברק, תל אביב, יפו, ראשל"צ.

 

 דרום 

 ירושלים, רחובות, אשדוד, אשקלון, באר שבע.
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  בתנאי הסף( 3.4רשימת המורים ומסמכים נדרשים )סעיף  -נספח ט"ז  

 

שם 

המורה 

 לנהיגה

מס' 

 ת"ז

ותק 

 וניסיון

בהוראת 

נהיגה 

למוגבלים 

 בניידות

 ותק

 בביה"ס

 היגהלנ

 המציע

תעודות/ 

אישורים 

 מתאימים

היתר 

של 

משרד 

 הרישוי

ללמד 

נהיגה 

 לנכים

תעודת 

 יושר

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 
 
 

____________ ________________ _________________ 

 חותמת המציע        חתימת המציע       תאריך        
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 בפרק ד': ההצעה(  23.3)סעיף  צרף להצעתויהמציע רשימת המסמכים ש - זפח י"נס

 

  מסמכי ההתאגדות של התאגיד, לרבות תעודת רישום ותזכיר ו/או תקנון ובנוסף

  .)בנוסח נספח ב'(תצהיר חתום על שנת ההתאגדות וניסיון המציע  

 פקודת התעבורה ל 15ספר לנהיגה, לפי סעיף -העתק רישיון בר תוקף לניהול בית

 . 1961-)נוסח חדש( התשכ"א

  העתק מההיתר המראה כי ביה"ס )המציע( מנוהל ע"י מנהל מקצועי בעל היתר

( לתקנות 4) 225מרשות הרישוי לניהול בי"ס ללימוד נהיגה, בהתאם לתקנה 

 .1961-התעבורה, התשכ"א

 ג אישור/כתב הסמכה בחתימת מורשי החתימה של המציע, כי הוא מסכים שנצי

 המוסד יפנה לממליצים מטעם המציע, לצורך קבלת חוות דעת על המציע וצוותו.

 ( הצהרת המציע על שימוש בתוכנות מקוריות)'בנוסח נספח ד. 

  אישור רו"ח כי המציע עומד בדרישות תשלום שכר מינימום  ותנאים סוציאליים

 )בנוסח נספח ה'(.לעובדיו 

 לויות בניידות מוחזק בבעלות המציע. אישור כי הרכב ללימוד נהיגה לבעלי מוגב

 .שיון רכב(י)תצלום ר

  ובנוסף   )בנוסח נספח ו'( 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו

, 1976 -כלל האישורים הנדרשים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 לרבות פקיד שומה בדבר ניהול ספרים כחוק.

 (.ח' בנוסח נספח ם )התחייבות לעריכת ביטוחי 

  ,(.ג' )בנוסח נספח אישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה 

  ערבות ההגשה כנדרש בסעיף29 ( ט' בנוסח נספח להלן .) 

 ( י"חבנוסח נספח הסכם ההתקשרות ,)  .חתום על ידי מורשי החתימה של המציע 

 בנוסח לות, לרבות שמות ממליצים ודרכי התקשרות אליהם )פירוט היקף הפעי

 (.נספח ז'

  י"ג( )בנוסח נספח כתב התחייבות לשמירת סודיות. 

  א'( )בנוסח נספח טופס ההרשמה ותצהיר המציע.  
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 הסכם ההתקשרות - י"חנספח 

 הסכם התקשרות

 

 __שנערך ונחתם ב ____________  ביום ___________   בחודש _________

 2009בשנת 

 

ומר איתן גב' אילנה שרייבמן, סמנכ"לית גמלאות בין:  המוסד לביטוח לאומי: ע"י 

 חשב המוסד                            קשמון 

 "(המוסדלהלן: ")                                   

 

 לבין:   ________________________________________________

 "הספק"( :)להלן                                   

 

: המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל שירותי: הוראת נהיגה לנכים הואיל

  ;מוגבלים בניידות  )להלן: "מוגבלים בניידות"(

 

המהווה חלק בלתי נפרד    _______: והספק הגיש הצעה למכרז מס: והואיל

 "(;ההצעהמהסכם זה )להלן: "

 

מכרזים בישיבתה מיום ____________ בחרה בהצעת הספק : וועדת הוהואיל

 ; כהצעה זוכה

 

 לתקציב המוסד; 21023056וההוצאות לביצוע הסכם זה מתוקצבות בסעיף  :והואיל

 

 :לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 כללי .1

[ מפרט 3[ גוף ההסכם על נספחיו: ]2[ המבוא להסכם: ]1הסכם זה כולל את: ] 1.1

[ הצעת הספק למכרז, על המסמכים המצורפים לה. 4יו: ]המכרז על נספח

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

חתימה של הספק על ההסכם מבטאת את הסכמתו לכל חלקי ההסכם כפי  1.2

  שהוגדרו לעיל.

 

  הגדרות . 2
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יף ההגדרות שבמסמכי לביטויים המופיעים בהסכם תהא המשמעות שנקבעה להם בסע

 .המכרז

 

   שירותים נדרשים מהספק .3

תעשה אך ורק  כוןמובהר בזאת, כי בקשה לשינוי אבזרים מהמ למניעת ספק 3.1

  באמצעות סניפי המוסד לביטוח לאומי.

 

   קבלת תלמיד מוגבל בניידות ע"י הזכיין ושילובו בהוראת נהיגה 3.2 

ופס הפנייה להוראת נהיגה אל המוסד יפנה את התלמיד בצירוף ט 3.2.1

 הספק. 

הספק יקבע ביחד עם התלמיד את התוכנית להוראת הנהיגה  3.2.2

המתאימה לו, כאשר המטרה הינה להכשיר את התלמיד המוגבל 

  בניידות לנהיגה, עד למעבר הטסט )מבחן הרישוי המעשי(.

על הספק להתחיל בהוראת הנהיגה של תלמיד המופנה ע"י המוסד   3.2.3

, בכפוף לכך שהתלמיד מיום הפנייתו ע"י המוסד עבודה ימי 20תוך 

  לביה"ס לנהיגה את כל האישורים הנדרשים ע"י משרד הרישוי.ימציא 

הספק מתחייב להכין את התלמיד למעבר המבחן המעשי בתוך פרק   3.2.4

  זמן סביר.

בית הספר ידאג לשלוח תזכורת באמצעות הודעת טקסט או שיחה   3.2.5

 שעות לפני מועד השיעור.  24פונית לכל תלמיד, לפחות טל

המורה יאסוף את התלמיד בתחילת השיעור מביתו, מקום עבודתו או  3.2.6

עליו יוסכם מראש. בסיום השיעור יוחזר התלמיד שמכל מקום אחר 

  עליו יוסכם מראש.שלביתו, מקום עבודתו או לכל מקום אחר 

 

   תדירות ורצף שיעורי הנהיגה  3.3

דקות  135דקות כל אחד )סה"כ  45( שעורים של 3לפחות שלושה ) 3.3.1

מוסכם כי התחלת השיעור תהיה מרגע כניסת . שיעור רצוף( בשבוע

התלמיד לתוך הרכב עם כסא הגלגלים לעמדת הנהיגה וסיום השיעור 

 עם יציאת התלמיד מהרכב.  -

 135 -ולא יותר ממשך השיעור יקבע על פי יכולתו של התלמיד            

דקות,  135דקות. אם התלמיד טוען שאיננו מסוגל לשיעור באורך 

המורה לא יהיה רשאי לדרוש מהתלמיד להמשיך בשיעור. בכל מקרה 

 דקות רצופות.   45 -אורך השיעור לא יהיה פחות מ



 2011(2046מ) –מכרז להוראת נהיגה למוגבלים בניידות           סד לביטוח לאומי                             ומה                      

 
  52 

 

. לעיל כולל: עלייה לרכב, קשירת כיסא 4.1השיעור, כמתואר בסעיף  3.3.2

והתאמת האביזרים, כלל ההכנות הנוספות הנדרשות  הגלגלים, שינוי

  לפני הנהיגה והירידה מהרכב.

על הספק להקפיד על רציפות במתן השיעורים לתלמידים המופנים ע"י  3.3.3

המוסד. במקרים בהם תחול תקלה משביתה ברכב, ידאג הספק 

 ימים.  3להעמיד רכב חלופי תוך 

ידאג הספק לתגבור ברכב ובמורים  בו ייווצר עומס בלתי סבירשבמצב  3.3.4

   נוספים עפ"י הצורך.

 

  דיווח למוסד  3.4

לדווח למוסד על כל מקרה חריג, וכן על מקרים בהם, עפ"י  זוכהעל ה 3.4.1

קבל רישיון נהיגה קלושים לר טסט ווחוות דעתו, סיכויי התלמיד לעב

  ו/או אינם ניתנים להשגה.

ל מקרה שבו הוא סבור שנקבעו לתלמיד כלדווח  למוסד על   על הזוכה 3.4.2

אבזרים שאינם מתאימים לו, או לחילופין, על אבזרים שהוא זקוק להם 

 ולא נקבעו לו.

 הכולל את שמותיגיש מידי חודש דו"ח פעילות ממוחשב  זוכהה 3.4.3

 טווח השעות שבו התקיים השיעור, התלמידים שקיבלו שיעור, תאריך

פק ממערכת שתסופק ע"י המוסד ותותקן . הדו"ח יומוכל שיעור ומיקו

 אצל הספק הזוכה.

מספר השיעורים  -הספק יגיש מידי רבעון  דו"ח פעילות ממוחשב ובו  3.4.4

שביצע, שמות התלמידים שלימד, מצב וקצב ההתקדמות לגבי כל 

תלמיד, טסטים שהוגשו ומכסת השיעורים שנותרו לכל תלמיד עד 

  למעבר הטסט.

בדיונים וישיבות מעקב אחר תלמידיו עפ"י דרישת הספק ישתתף  3.4.5

  המוסד ובתיאום מראש ללא כל תמורה כספית.

חל איסור מוחלט על בי"ס לנהיגה שזכה במכרז זה ללימוד נהיגה, ו/או  3.4.6

לעבוד במכון, במקביל להוראת נהיגה  -על מורה המלמד  מטעמו 

 במסגרת הסכם זה.   

 

 החלפת מורה  3.5 

ד רשאי, עפ"י שיקול דעתו, לדרוש החלפת מורה להוראת נהיגה המוס 3.5.1

לתלמיד באותו בי"ס, אם התלמיד אינו מרוצה, או לחילופין להפנות את 

  התלמיד לאזור אחר.
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המוסד רשאי לדרוש מהספק החלפת מורה אם יתרשם כי המורה   3.5.2

  אינו מתאים ו/או כשיר לכך או מכל סיבה אחרת.

 

 ותדגשים ושונ  3.6

הזוכה מתחייב ללמד נהיגה ברכב שעלה על הכביש, לכל המוקדם עד  3.6.1

  , ולא מעבר לכך.כןל קודםעשר שנים 

כל אבזר שלא קיים  -מתחייב להתקין ברכבו, בכל שלב שבו ידרש זוכהה 3.6.2

 ברכב, ושאותו יקבע המכון. 

נהיגה חזק את כלי הרכב המשמשים את המציע לביצוע הוראת ית   זוכהה 3.6.3

לפי מכרז זה, כך שיהיו כשירים ללימוד נהיגה, עומדים בתקני הבטיחות 

    ונוחים לשימוש.

שיעורי נהיגה ולכל תלמיד שיש  75יממן לכל תלמיד חדש  עד המוסד  3.6.4

בידיו רישיון נהיגה והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שעליו לעבור 

 שיעורי נהיגה.  50עד  -מבחן שליטה 

היה והתלמיד סיים את כל מכסת השיעורים המפורטת לעיל, ולא עבר       

תדון ועדה מטעם המוסד, בפרטי המקרה ותחליט אם לאשר לו  -טסט 

 מכסת שיעורים נוספת.  

המוסד רשאי, עפ"י שיקול דעתו, לפנות אל ההספק ולבקש ממנו לבצע  3.6.5 

אליו שם הגיאוגרפי הוראת נהיגה למוגבלים בניידות גם באזור שמחוץ לתחו

  משויך.

 . עבור שיעורים שהתקיימו בפועלבמובהר בזאת כי המוסד ישלם אך ורק  3.6.6

 

 מורת השירותים. ת4

 תעריפים לתשלום. 4.1

תמורת מתן השירותים  נשוא מכרז זה, יהיה הספק זכאי לתשלום מחיר  4.1.1

ומודגש (.  מובהר נספח י' להלןהשיעור כמפורט בהצעת המחיר למכרז )

בזאת, כי הספק לא יהיה זכאי לתשלום תמורה נוספת כלשהי מהמוסד, 

  בקשר עם אספקת השירותים נשוא מכרז זה.
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ממחיר השיעור, בעבור כל  10%תשולם תוספת תשלום בשיעור של  4.1.2         

תלמיד שהמרחק בין כתובת מגוריו, כפי שמופיעה בתעודת הזהות 

 60 היא - י שמופיעה במסמכי המכרזכתובת ביה"ס כפ שלו, לבין

, למי שהמרחק כמפורט לעיל הוא: 15%לפחות, ותוספת של ק"מ 

 ק"מ לפחות.  100

 

 צורת דיווח למוסד לצורך ביצוע תשלום   4.2
 

לצורך קבלת התמורה, על הספק להעביר למוסד חשבונית מס מקור   4.2.1

  לעיל. 5.3.2בצרוף דוח פעילות כמפורט בסעיף 

הספק מתחייב להחזיר לאלתר למוסד כל חיוב שנעשה בחיוב יתר   4.2.2

ו/או חורג מהוראות ההסכם. חיוב היתר יוחזר בתוספת ריבית 

  פיגורים של החשב בכללי. 

 

 ועדכון מחירים  תנאי תשלום  4.3

התשלום מהמוסד לזוכה עבור שירותי הוראת נהיגה לבעלי מוגבלות  4.3.1 

יום ממועד קבלת החשבונית  60עשה תוך בניידות נשוא מכרז זה, י

 במוסד ובתנאי שאושרה ע"י הגורמים המוסמכים לכך. 

לחודש פברואר, בהתאם לשיעור  1-המחיר יעודכן אחת לשנה ב  4.3.2

השינוי בין מדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר הקודם 

ינואר( לבין מדד המחירים לצרכן בגין חודש ב 15 -)המתפרסם ב 

בשנה שקדמה לו. מדד הבסיס לעדכון התעריפים יהיה מדד דצמבר 

 ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות. ה

 

 תקופת ההסכם   .5

  חודשים ממועד חתימתו. 36 -תוקפו של הסכם זה הוא ל  5.1

על אף האמור לעיל, למוסד שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת   5.2

 . חודש 24ההתקשרות בתקופה נוספת בת עד 

הארכת תקופת ההתקשרות תהיה באותם תנאים המפורטים בהסכם או בתנאים  5.3

 המיטיבים עם המוסד בבירור ובאופן שאינו יכול להשתמע לשני פנים.

התקשרות שהוארכה תהיה כפופה לכל התנאים המפורטים במכרז ובהסכם,  5.4

זה, ותהיה מותנית בהמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך החתימה על הסכם 

כגון, הארכת ערבות הביצוע, הארכת הסכם הביטוח, המצאת מסמכים 

 הנדרשים על ידי רשויות המס וכו', הכול כפי שידרוש נציג המוסד. 
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המוסד רשאי לבטל התקשרות זו במידה ולא יהיה מרוצה מהשרות או מכל סיבה  5.5

 ימים.  60אחרת בהודעה מראש של 

 

 הפרת ההסכם. 6

הכלולה בהצעתו של הספק תיראה ככלולה בהסכם זה, והיא כל התחייבות  6.1 

  מחייבת את הספק   כאילו נכתבה בהסכם זה במפורש.

כל חריגה של הספק מן הקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של ההסכם, אלא אם  6.2 

  כן התקבל עליה אישור  המוסד מראש ובכתב.

ישיון, שהיוו תנאי לזכייתו על הספק חלה חובה לחדש באופן מיידי כל אישור או ר  6.3

חידוש האישור או הרישיון -במכרז או היוו בסיס  להערכת הצעתו במכרז. אי

  כאמור יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

מוסכם על הצדדים כי הסעיפים המפורטים להלן הינם סעיפים יסודיים בהסכם,  6.4

המוסד בזכות לבטל את ההסכם, לסיים את  אשר הפרתם מזכה את

לספק שלא כדין, הכל  תקשרות או להשעותה, לדרוש החזר כספים ששולמוהה

על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, וכן לתבוע מהספק כל זכות וסעד 

 לנפגע מההפרה בהתאם להסכם ולדין:    המגיעים

, 23-24, 13, 8, 4-6הסעיפים הבאים מהווים תנאים יסודיים בהסכם: סעיפים  6.5

 להסכם.  2, 1נספחים:  -7-9, 5.2, 4, 1ם להסכם; וכן סעיפי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שיופר על ידי הספק תנאי יסודי בהסכם   6.6

יהיה המוסד רשאי   לחלט את ערבות הביצוע שהומצאה על ידו, כולה או 

  חלקה, וזאת בתנאים המפורטים בהסכם זה.

ן שהוקצב לו לשם כך, ואם כשל הספק בתיקון הפרה של ההסכם בתוך פרק הזמ 6.7

יום מיום שהודיע לו המוסד על דבר  14לאחר שחלפו  -לא הוקצב לו זמן 

תהפוך הפרת ההסכם להפרה יסודית,  המזכה את המוסד במכלול  -ההפרה 

 הסעדים המפורטים לעיל. 

 

 הפסקת ההתקשרות  .7
 

מתן  המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בטרם הגיעה לסיומה, תוך  7.1

  יום לספק, מכל טעם ענייני שהוא. 60הודעה מוקדמת   בכתב של 

המוסד יהיה רשאי להפסיק את התקשרותו עם הספק בטרם הגיעה לסיומה,   7.2

יום לספק, בכל אחד מהמצבים  30תוך מתן הודעה   מוקדמת בכתב של 

 הבאים:

רק הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך פ 7.2.1

  ימים או תוך   פרק זמן אחר שקצב לו לשם כך נציג המוסד.  7זמן של 
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  הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה. 7.2.2

הוטל עיקול על נכסי הספק או על זכויותיו על פי הסכם זה, כולם או  7.2.3

  יום מיום הטלתו. 90חלקם, והעיקול לא הוסר תוך 

בדיו הבכירים או נושא משרה בו או בעל מניות בו הספק או מי מעו 7.2.4

הורשע בעבירה פלילית ו/או הוגש נגדו כתב אישום פלילי ו/או נפתחה 

נגדו חקירה פלילית בגין ביצוע עבירה שיש  עימה קלון.המוסד יהיה 

מוסמך להחליט בדבר הקלון הכרוך בביצוע העבירה לאחר שייתן לספק 

  הזדמנות להשמיע את טיעוניו.

 
 

 איסור ניגוד עניינים. 8

הספק מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים בין עניינו הוא לבין עניינו של   8.1

  המוסד.

חברת האבזור וכל תלא  -היה וביה"ס לנהיגה שיזכה, הוא גם חברת אבזור   8.2

 -פנה למכון הרפואי יה"ס לנהיגה ם ב, אלאבזר את הרכב של תלמיד שלימד

     .לתלמידנוספים ר ואשבהמלצה ל
 

   

 בעלות על מידע, סודיות ושמירה על פרטיות. 9

 -כל מידע שייאסף, ייוצר או יגובש על ידי הספק בקשר להסכם זה ) להלן 9.1

  (   הינו קניינו של  המוסד."המידע"

לספק אין כל זכות קניין, זכות יוצרים, זכות לפיתוח מסחרי ו/או כלכלי או כל זכות  9.2

במידע  שנאסף ו/או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת  אחרת

ההתקשרות וכתוצאה ממנה, והוא  אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו 

קשור בביצוע מטלותיו על פי ההסכם, אלא באישור  מראש ובכתב של נציג 

 המוסד.

ג המוסד, יעביר עם סיום ההתקשרות ו/או על פי דרישה מפורשת ובכתב של נצי 9.3

הספק את כל המידע שברשותו לרשות המוסד או מי שהמוסד יורה לו במפורש 

ובכתב, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי או חלקים מן המידע שנאסף על ידו 

במהלך תקופת ההתקשרות, אלא אם כן ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של 

  נציג המוסד.

 ברשותו באופן שניתן להגן עליו. על הספק לשמור את המידע המצוי 9.4

המוסד שומר לעצמו את הזכות לפסול כל אחד מעובדי הספק ו/או קבלני  9.5

המשנה עקב סיבות  ביטחוניות, ללא צורך בנימוק ו/או הסבר כלשהו, והחלטתו 

  תהיה סופית ומכרעת.
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הספק מתחייב לעמוד בכל דרישות מנהל אגף הביטחון ומנהל אבטחת המידע  9.6

  המוסד  המתייחסות לאבטחת מידע ו/או בטחון שדה. של

הספק מתחייב לשמור על סודיותו של כל מידע שהגיע לידיעתו אגב ביצועו של  9.7

הסכם זה, וכן מתחייב להחתים את עובדיו ומנהליו על הצהרה בדבר שמירה על 

סודיות המידע האמור.  הצהרת הסודיות לא תחול על מסירת מידע למוסד או 

  יגיו.לנצ

הספק מתחייב להימנע מכל מעשה שעלול להוות פגיעה בפרטיות, כמשמעותה  9.8

, וכן להימנע מכל מעשה שעלול להוות 1981 -בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

 .1979 -האזנת סתר, כמשמעותה בחוק   האזנות סתר תשל"ט 
 

 נזיקין .10

וף ו/או לרכוש שייגרמו הספק יהיה אחראי ויישא בכל תשלום בגין כל נזק לג 10.1

לבאי המוסד על ידי עובדיו ו/או על ידי כל אדם אחר הבא מכוחו של הספק ו/או 

 ידי שימוש באביזרים המותקנים ברכב. -על

הספק מסכים בזאת מראש לצירופו כצד שלישי בכל תביעה שתוגש נגד  10.2

יו ו/או על המוסד, אם תוגש, בגין  נזקים לגוף או לרכוש שייגרמו על ידי עובד

ידי כל אדם אחר הבא מכוחו והוא מתחייב   לשפות את המוסד על כל סכום 

 שיחויב המוסד לשלם בגין אותם נזקים.
 

 זכות קניין. 11

הקניין עליו שייכת הספק מתחייב להימנע מעשיית שימוש בכל רכיב או שירות שזכות 

ומפורשת של כולה או  חלקה לצד שלישי, מבלי שניתנה על כך הסכמה ברורה 

אותו גורם. הספק מתחייב כי    במקרה של הגשת תביעה נגד המוסד ע"י צד 

שלישי בקשר לזכות קניין בשירות או ברכיב שבו משתמש הספק הוא ישפה את 

  המוסד בגין כל נזק או הוצאה שתגרם לו עקב כך.

 
 

 . ביטוח 12

"אישור עריכת  במסמכי המכרז "ביטוחים" וכן נספח ח' למסמכי המכרז 17סעיף 

 ביטוחים" מחייבים את הספק לענייני הביטוח בהסכם זה.

 
  יחסי עובד ומעביד .13

קבלן עצמאי, ובשום  –הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין  13.1

מקרה לא ניתן  לפרש הסכם זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבין הספק 

או הפועלים מטעמו. אם תוגש נגד המוסד תביעה ו/או מי מעובדיו של הספק ו/

שעניינה יחסי עובד ומעביד ישפה הספק את  המוסד בגין כל תשלום כספי או 

 . חיוב שיפסק נגד המוסד מייד עם דרישת המוסד לספק



 2011(2046מ) –מכרז להוראת נהיגה למוגבלים בניידות           סד לביטוח לאומי                             ומה                      

 
  58 

 

הספק מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו ועל ספקי המשנה שלו,  13.2

יות, חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי וכי הוא היחיד הנושא בכל אחר

  עובדיו, לרבות בתשלומי שכר ו/או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

כל שינוי שיחול בהסכם העבודה שבין הספק לבין עובדיו לא ישמש עילה לשינוי  13.3

  הסכם זה, אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של המוסד.

יה רשאי להורות לספק שלא להעניק את על אף האמור לעיל, המוסד יה 13.4

להם הוא מחויב על פי ההסכם באמצעות עובד מסוים, אם מצא כי ש השירותים

 קנה אחד עם מטרות התקשרות זו.בהדבר אינו עולה 

 
  מעמדו של הספק .14

הספק מתחייב להודיע למוסד, מיד ובכתב, על כל שינוי במעמדו המשפטי,  14.1

ר תיק ניכויים שלו, בכתובתו או במספר הטלפון של זהות בעליו, שינוי במספ

 משרדו. 

חל שינוי במעמדו המשפטי של הספק, או זהות בעליו, רשאי יהיה המוסד  14.2

הסכם  לאלתר באמצעות הודעה בכתב, זולת אם נתן על כך את הלהפסיק את 

 הסכמתו בכתב ומראש.

 
  מסמכים שעל הספק להמציא כתנאי לחתימת ההסכם. 15

[ המכרז, 1ושה עותקים חתומים של ההסכם על נספחיו, שאליהם יצורף: ]של 15.1

  הצעה  החתומה על כל נספחיה.ה[ 2]

  פרטי חשבון הבנק של הספק. 15.2

למסמכי  17הסכם ביטוח חתום התואם את מכלול הדרישות המפורטות בסעיף  15.3

ח בדבר מכרז ובנספח ח ' למסמכי המכרז או אישור בחתימת חברת הביטוה

  ביצוע הביטוח דלעיל.

כל מסמך שידרוש המוסד, הבא להבטיח את עמידתו של הספק בדרישות  15.4

 ההסכם.והמכרז 

 
  ערבות ביצוע. 16

להבטחת התחייבויותיו על פי הסכם זה, מתחייב הספק להפקיד בידי נציג   16.1

 -מחברת ביטוח טרם  החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית / בהמוסד, 

 אשר תהא צמודה למדדלפקודת המוסד, ₪  40,000לתי מותנית בסך ב

החל מהמדד הידוע בעת החתימה על ההסכם, ותהיה  המחירים לצרכן

  יום. 90בתוקף למשך   כל תקופת ההתקשרות בתוספת 

  להסכם. 2נספח הערבות תהיה בנוסח הקבוע ב 16.2
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ההסכם ומסירתה ערבות הביצוע תימסר לידי המוסד בטרם החתימה על  16.3

  תהווה תנאי מוקדם   לכניסת ההסכם לתוקף.

אם יוחלט על הארכת משך ההתקשרות, תהיה ההארכה מותנית בהארכת  16.4

 -רבות הביצוע, כך שהיא תחול גם על התקופה הנוספת. איעתוקפה של 

הארכת ערבות הביצוע לגבי התקופה הנוספת, תהווה הפרה יסודית של 

 לחילוט הערבות.ההסכם היוצרת עילה 

 המוסד יהיה רשאי לחלט את הערבות  כולה או מקצתה, כפיצוי מוסכם , אם:  16.5

להסכם(, וזאת  19הספק יפר תנאי יסודי בהסכם )כאמור בסעיף   16.5.1

 תכדי לתיום לצורך תיקון הפגם, ו 14הודעה מראש של  לאחר מתן

  .להציג את טענותיו בפני נציג המוסדאפשרות לספק 

אחרת בהסכם, וזאת לאחר מתן הודעה מראש  כל הוראההספק יפר  16.5.2

יום לצורך תיקון  הפגם, ולשם מתן אפשרות לספק להביא את   30של 

טענותיו בפני נציג המוסד. סכום ערבות הביצוע    מהווה הערכה 

סבירה בדבר הנזק הצפוי למוסד אם יידרש לסיים את התקשרותו עם 

  סכם.הספק  בעקבות הפרת הה

בחילוט הערבות אין כדי למנוע מהמוסד לתבוע מהספק את מלוא נזקיו,  16.6

  במידה שאלה עולים על הסכום שחולט.

 למען הסר ספק, אין בחילוט הערבות כדי לשחרר את הספק מקיום מלוא  16.7

  התחייבויותיו על פי ההסכם, ובהתאם למפורט בהצעתו. 

לקה, יפקיד הספק בידי המוסד ערבות חדשה, עם חילוט הערבות, כולה או ח  16.8

להסכם, שיהיה בה כדי להשלים את סכום  2נספח המפורט ב בנוסח 

 הערבות לסכום הערבות המפורט לעיל.

 
 יש קשר מטעם הספקא . 17

 הספק ימנה מבין עובדיו אדם שיהיה אחראי לקשר עם המוסד בכל נושא הנובע  17.1

  הספק ידאג כי איש הקשר יהיה זמין לפניות והכרוך בביצוע    של הסכם זה.  

  המוסד בכל שעות העבודה של המוסד ובכל ימי העבודה בשבוע של המוסד.

הספק יודיע למוסד במועד חתימת ההסכם  את שמו של איש הקשר וכן יודיע  17.2

 למוסד על  החלפתו ו/או הפסקת פעולתו מיד עם כל שינוי כאמור.

י המוסד הן בטלפון, הן בכתב והן בהודעת מייל לאיש כל הודעה שתימסר ע" 17.3

 הקשר, תחשב  כהודעה שנמסרה לספק.

צד להסכם לא ייחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי הסכם זה או על פי כל דין  17.4

  ם נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו.אאלא 

ם ביטוי שלם ומלא של זכויות מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווי 17.5

 הצדדים,  והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.
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 היררכיה בין המכרז להסכם .18

  המכרז וההסכם המצורף לו ) על נספחיו( מהווים מסמך אחד המשלים זה את זה. 18.1

יטויים  המופיעים ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ב 18.2

 לשון   זכר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.ב

 סמכות השיפוט המקומית לגבי הסכם זה הינה לבית המשפט המוסמך בירושלים. 18.3

כל הודעה שיש למוסרה מצד אחד למשנהו עפ"י הוראות הסכם זה או עפ"י כל דין  18.4

הפקס, או בדואר  תיעשה בכתב  ותשלח בדואר רשום, או בפקס עם אישור קבלת

אלקטרוני עם אישור   קבלתו, וזאת על פי כתובות הצדדים המופיעים בסיפא 

 להסכם. 

שעות משעת המסירה בבית  48מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור 

הדואר, הודעת פקסימיליה ו/או הודעה בדואר  אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם 

  של הנמען. קבלת האישור על קבלתה וכן אישור טלפוני
 
 

 כתובת הצדדים והודעות. 19

כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה, תשלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני  19.1

כתובות המצוינות במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני הלפי 

 או תשוגר בפקסימיליה.

 דואר רשום לפי הודעות לצרכי הסכם זה תישלחנה מצד אחד למשנהו בכתב וב 19.2

 72כתובות הצדדים הרשומות להלן, ותיחשבנה כאילו נתקבלו אצל הנמען בתום          

 שעות ממועד משלוחן כאמור.
 

 .91909, ירושלים 13: שדרות ויצמן המוסד
            

 : _____________________________שכתובתו לצורך המצאת מסמכים היא: הספק          

    ______                                                                           __________________________________________________               
 

__, דואר אלקטרוני ________________, פקס ________ פון:טל                     
____________________________________.__ 

 
 

 נציגי הצדדים לצורך ביצע הסכם זה הינם: .2

 או מי שימונה על ידה.  גב' לימור לוריאנציג המוסד לצרכי הסכם זה היא:        

 נציג מטעם הספק: _______________________, טל' _______________, 

 הצדדים רשאים להחליף את נציגיהם לאחר שניתנה על כך הודעה לצד השני. 

 ו של ההסכם ביום חתימתו ע"י הצדדים.תחילת תוקפ 
 

. ההוצאה הכספית לביצוע הסכם זה מתוקצבת מסעיף תקציבי מספר ___  לתקציב 22

 המוסד.
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.  הסכם זה יחול מיום : _____________   ועד ליום:  _______________   )להלן: 23

עבר הסכם"(.המוסד יהיה רשאי להאריך את ההסכם לשנתיים נוספות )מה"תקופת 

 שנים ממועד    חתימה על ההסכם(.    5לשלוש שנים, עד לתקופה של 

 מימוש ההסכם יהיה לפי שיקול דעתו של המוסד בלבד.       
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 
_______________________                                                 ___________________________ 

                                                             
 הספק )חתימה וחותמת(                                          סמנכ"לית גמלאות            
 
 
 
 
   _______________________                       

                                               חשב המוסד                 
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 נספחים נלווים להסכם
 

 

מפרט טכני לאביזרים נלווים לרכב  -' להסכם 1נספח 
 להוראת נהיגה למוגבלים בניידות

 

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

מתג הפעלה גובה הרצפה שברכב.  גובה התרוממות הרמפה ייקבע בתיאום לצרכים + 
 להרמה והורדה וכן מתג נוסף 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 4

 .ניתנות לפירוק
. חגורות בטיחות בעמדת נהיגה: מקוריות וניתנות לכיונון בעזרת מוט גמיש חגורות בטיחות 5

 צולבות למוגבל הישוב בכסא גלגלים.  חגורות בטיחות למושב נהג.
 במעגל סגור לנסיעה לאחור בהתייחס שמדובר ברכב ארוך. .T.V. התקנת 6
 1מובילים טלסקופיים  2יותקן בעזרת . מיקום מתאים לגלגל רזרבי.  מנגנון יד מלא מכני 7

 למאיץ עם ידית הפעלה המותקנת על בסיס פשטי ברכב. 1 -לבלם ו
   

 איבזורים מתאימים לצרכי מדריך הנהיגה:א(  
 

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

 2 -יגה כולל מראות חשמליות מ. התקנת מערכת מראות מתאימה לצרכי מדריך הנה2
 צידי הרכב.

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

 . מנגנון הפעלה לדוושת בלם למדריך.4
 . מנגנון הפעלה לדוושת האצה למדריך.5
 . מנגנון העברת מנוע למצב סרק.6
 ויסטיק.'יגון לג. התאמה ועפ"י דרישת המדריך נקודת ע7
. התקנת מערכת מתאימה להפעלת צופר ואיתות בעמדת המדריך ואשר תבטל במקרה 8

 הנכה הלומד נהיגה.   הצורך את פעולת
 . התקנת מנגנון פריק להפעלת דוושת האצה.9
 . מכשיר חשמלי להפקעת שליטה, בעמדת הנהיגה.  10
 

 
 מערכות חשמל:ב( 

 

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

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

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

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

אמצעות רצועות פסי עגינה רוחביים בעמדת ההסעה וזאת לנעילת כסא גלגלים וב 2 .1
 קשירה.  פסי   

 מ"מ מרצפת הרכב. 10העגינה יותקנו על גבי רצפת הרכב בגובה שאינו עולה על       
 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
 .  מדרגות צד מפיברגלס בהתאם לצורך והמתאימות לצבע הרכב.2

 
 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 
 יח את פעילות האביזרים שצוינו וזאת לרווחת המוגבל.כדי להבט

  
 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
מגש כיוון סיבובי  שמאל של ההגה, כולל –. לוח הפיקוד יכלול הכנה להתקנתו בצד ימין 4

 ואורכי והתאמתו לכל נכה באורח ייחודי לרבות פירוק מהיר.
 . במה )רמפה( הרמה / הורדה.5
 . הפעלה / שחרור בלם חניה.6
אמפ' כולל מתג לחיבור ישיר לרכב.  על המצבר להיות מחובר  6.5וולט  12. מצבר גיבוי 7

 להפעלת הרמפה /  מעלית שברכב ובאופן קבוע.
 פיקוד אלקטרוני להפסקת איתותים, להפעלת צופר / איתותים / מפסקי מרפק. . מערכת8
בכוחו לבצע מספר פעולות לסוג אביזר  1. קיימים כיום פיקוד אלקטרונים שבו לחצן 9

 זהה.
 

 מערכת היגויז(  
 

 : הגה אופקי. 1
, כולל אשר יותקן בו גלגל הגה בקוטר קטן ועל בסיס טלסקופי ולהתאימו לצרכי המוגבל    

 החלפת    
 מתאמים מסוגים שונים.  ותמיד חייב להיות על בסיס הגה מרוכך.     
 
 :הגה בקוטר קטן. 2
התקנת תפוח על גלגל ההגהה + סרגל לצורכי הארכה וקיצור וכן גלגל הגה בקוטר קטן     
 על כלל צורותיו כדי להפיק את המרב. 
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 :הגה טלסקופי. 3
שבו מוט על בסיס הברגה משתנה וזאת כדי לשנות את זוויות  הגה על בסיס הברגה      

 ההגה ולהתאימם לצרכי נוחיות המוגבל. 
 
 :הגה חשמלי. 4
 אשר יותקן על בסיס מפרקי ומתכוונן כדי לקבל התאמה מושלמת לצורכי המוגבל.    

 הגה חשמלי + תפוח הגה 

  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.    
 ן ניתן לגרום לאיזון בהפעלת ההגה החשמלי ולהתאימו לצרכי המוגבל, פעולה זו נית    
 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 
 י סטיק לרגישות בגובה שבו.ויכולתו, על כן יש להתייחס למערכות הגוי

  
 :סטיק מפוצל גוי. 6
 לגויי סטיק מפוצל ניתן להמליץ במקרים בהם המוגבל ערני עם תגובה וקורדי נציה     
 מתאימה.   
 האצה בלימה יש להתקין על בסיס מפרקי שניתן להתאימה לצרכי המוגבל.    
 צמיד בסרט מדבק את כף וכדי להבטיח הפעלה נכונה יש לה POINT 3הפעלה בעזרת     
 יד המוגבל כדי  להבטיח הפעלה נכונה כאשר כף המוגבל מונחת על בסיס המנגנון.    
 

הפעלה נוספת בעזרת פין על המנגנון ובכף יד המוגבל כפפה עם נקב המתאים לקוטר 
 הפין.
 קיימים גויי סטיקים שונים ומורכבים:    

  ה ובלםפעולות המשמש כהגה + האצ 4גויי סטיק בעל 

  הגה ימין ושמאל1פעולות:  2גויי סטיק בעל ) 
 ( האצה/ בלימה )קדימה ואחורה(2                                                

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

  
 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 בצד ימין ולחילופין ניתן להשתמש בעזרת מוטות פריקים 

 הצדדים. 2לצד שמאל ולאפשר תמרון בין 
 

: כיום, ההגדרה מטעם יצרני הרכב הינה: כדי רכת לריכוך הגה מקסימאליהתקנת מע. 7
 ק"ג. 4 -ורבע ק"ג ל 3לסובב הגה כוח רגיל, הכוח הנדרש הינו בין   

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

 
קיימת החובה להיות ער לעובדה שבאם ריכוך ההגה המקסימלי אינו בר פתרון למוגבל    

 ינה הגה חשמלי שהעלויות בו גבוהות מאוד.האזי החלופה 
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 להפעלת דוושות בלם / האצה. התקנת מערכת אלקטרונית  .8
 
 .שמאל התקנת מנגנון להעברת דוושות האצה לרגל  .9
 

 התקנת בלם חניה חשמלי .10
 

 התקנת סורק הילוכים חשמלי. 11
 

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

 בעת הדרכתו בלימוד הנהיגה, לשליטה על כלל מערכות החשמליות המותקנות ברכב.     
      
רכת רגישה המתעדת בפירוט את כלל הפעילות של המערכות . התקנת מע13     

הקופסא השחורה מערכת המותקנת בארה"ב           LOGGER החשמליות ברכב הנקראת
 ברכבי הדרכה לנכים. ונמצאת כאביזר חשוב וחיוני מאוד ובמיוחד

 
 ארונות אחסוןח(  
 

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

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

 בהיבט המקצועי.
 
 
 

 :לסיכום
עבדה מוסמכת מאחר ומדובר כלל האביזרים האמורים מחייבים את האישור המתקדם של מ
 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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 נוסח כתב ערבות ביצוע -להסכם  2נספח 

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 ______________________מס' הטלפון __

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 13שד' וייצמן 

 ירושלים

 

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

    ₪(: ארבעים אלף )במיליםש"ח   40,000של  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 _________________________ מתאריך צרכןהמחירים ל  שיוצמד למדד

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                                     
 

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

 לים בניידות. הוראת נהיגנ למוגב – 2011(2046מכרז מס' מ)עם 

 

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

רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד 

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

 

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

 

 

 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                   

 

 

 העברהערבות זו אינה ניתנת ל

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

חתימה וחותמת                                           שם מלא                                          תאריך                



 2011(2046מ) –מכרז להוראת נהיגה למוגבלים בניידות           סד לביטוח לאומי                             ומה                      

 
  67 

 

הצהרה בדבר שינוים באבזרים להוראת נהיגה   -כם להס 3נספח  

 למוגבלים בניידות  

 
 

     /    /      תאריך:

 

 לכבוד:

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות וייצמן 

 ירושלים

 

 א.ג.נ.

 

 הצהרה בדבר שינוים באבזרים להוראת נהיגה למוגבלים בניידות  
    

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את                    ת.ז.                אני הח"מ   

 ה בזה כדלקמן:/האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר

 

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין     .    הנני נותן תצהיר זה בשם 1

והנני         -"(. אני מכהן כהמציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "

 ם המציע.ת לתת תצהיר זה בש/מוסמך

 

ע לכך שניתן לבצע שינוים באבזרים להוראת נהיגה רק ד.    הריני להצהיר בזאת, כי הנני מו2

 המוסד לביטוח לאומי.באמצעות  מכוןע"י פנייה ל

 

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

 

____________ _____________________________ ______________________ 

 חתימה וחותמת המציע         שם מלא של המציע    תאריך

 

___________ ____________________ _____________________ 

 חתימה וחותמת             שם מלא של  עו"ד        תאריך

 

 

   אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע כאמור לעיל.
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   2011(2046מ)מכרז 

 

 טבלת ריכוז תאריכים

 

 

 התאריכים הפעילות

  1.3.2012חמישי יום  פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

  tzionb@nioi.gov.ilדוא"ל:  ב (למר ציון ברוכים)

 

 12:00שעה ב  18.3.2012ראשון יום 

 

 באינטרנט מועד אחרון לפרסום תשובות המוסד

בית/ מדור הדף  ,.www.btl.gov.il: בכתובת

)בלחיצה על הקישור "?" = קובץ שאלות  , מכרזים

 ותשובות( 

 

 3.4.2012שלישי  יום 

 31.8.2012 תוקף ערבות ההגשה

  12:00שעה  ב  2.5.2012יום רביעי  מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

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

 קובעים התאריכים בטבלה זו.

 

 

 

 

mailto:tzionb@nioi.gov.il
http://www.btl.gov.il/

