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הזמנת הצעות לאספקת שירותי הסעות
לתקופה שבין  1/1/2018לבין 31/12/2018
דברי הסבר
רשות העתיקות מבקשת בזאת הצעות מחיר לביצוע הסעות עובדים באזורים :הצפון ,המרכז ,ירושלים והדרום לתקופה של
 12חודשים שבין  01/02/2018ועד  31/01/2019עם אפשרות נוספת להארכת ההסכם לארבע תקופות בנות  12חודשים כל
אחת.
פירוט תנאי הסף:
 .1על המציע להיות מוסמך ומורשה לספק את השירותים נשוא הזמנה זו ,על פי כל דין ,ולבצע את השירותים בהתאם לכל
דין לרבות שימוש בכלי רכב מורשים על פי התנאים האמורים בסימן י"א לפרק השני של תקנות התעבורה  ,התשכ"א –

.2

.4
.5
.6
.7
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) 1961להלן "התקנת"(
על המציע להיות בעל שליטה של  50רכבים לפחות ,בעל רישיון להפעלת הסעת אוטובוסים ,וכן בעל אישור קצין בטיחות
המאשר כי לכל רכבי המציע יש אישור הפעלה בהתאם להוראות התעבורה וכל דין אחר.
המציע רשאי להגיש הצעה עבור אזור גיאוגרפי אחד או מספר אזורים גיאוגרפיים מן הארבעה הבאים :צפון ,מרכז,
ירושלים ,דרום) .נספח ח'( על הקבלן לציין את אזור/אזורי הגשת הצעתו במקום המיועד לכך על גבי נספח ב' המצורף
למסמכי המרכז.
כל אזור )צפון ,מרכז ,ירושלים ודרום( כולל בתוכו שלושה מחוזות ,למעט ירושלים הכולל שני מחוזות.
ההצעות תוגשנה בכתב יד קריא וברור ,רשות העתיקות שומרת על זכותה לפסול הצעות מחמת כתב יד בלתי ברור.
יש להגיש הצעה לכל סוג רכב מהרכבים המפורטים בסעיף  10הר"מ.
בפירוט ההצעה יש לציין מחיר לכל סוג רכב עפ"י טבלת מרחקים .מצורפת בנספח ב' למסמכי המכרז.
להצעה יצורפו המסמכים להלן:
א .אישור על היות המציע "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף.
ב .אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורישיונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1976-
ג .פרטים על היקף העסק כגון :כתובת המשרדים ,מספר עובדים ,מספר כלי הרכב המועסקים בעסק.
ד .פירוט גורמים ציבוריים עבורם בוצעו ע"י המציע בחמש השנים האחרונות אספקת שירותים מסוג ההצעה.
ה .תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין-נספח ד'
ו .אישור תשלום תנאים סוציאליים – נספח ה'.
ז .הצהרת המועמד – נספח ו'.
ח .הצהרה על העדר ניגוד עניינים – נספח ז'
ט .מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים ,הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי דין לספק את
השירותים נשוא ההצעה.
י .רישיון להפעלת משרד נסיעות.
יא .אישור העסקת קצין בטיחות בפועל.
יב .ערבות בנקאית בלתי מותנית בתוקף עד  20/03/2018ע"ס ) ₪ 50,000חמישים אלף  (₪לפקודת רשות העתיקות
להבטחת ביצוע הצעת המציע אם תתקבל בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז בלבד )נספח ג'( .ערבות זו
תחולט לטובת הרשות באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יממש אותה אם יזכה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד
אחר על פי הדין .המציע שהצעתו תזכה ,יהיה חייב להאריך את הערבות הבנקאית עד לתקופת סיום ההתקשרות
על פי החוזה המצורף למסמכי המכרז והמסומן נספח א' .הערבות תוגש בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז
בלבד והמסומנת כאמור "נספח ג'".
יג .עותק של ההסכם ונספחיו – חתום ע"י החברה ומאושר ע"י עו"ד/רו"ח המצורף למסמכי המכרז ומסומן נספח
א' .יש לחתום בחתימת המציע וחותמת בכל עמוד ממסמכי המכרז.

דברי הסבר נוספים:
 .8שירותי ההסעה הנדרשים מנקודות המוצא של העובדים לאתרי העבודה וחזרה לנקודות המוצא בסוף יום העבודה ,על
פי תכנית העבודה של הרשות .יובהר בזאת שיתכנו מקרים בהם נקודת המוצא תהיה באזור הגיאוגרפי שבו זכה המציע
אל אתר עבודה הנמצא מחוץ לאזור העבודה בו המציע זכה.
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 .9מסלול הנסיעה כולל נסיעה בדרכי עפר לא סלולות .נקודת המוצא של ההסעות ,לצורך חישוב מרחק ההסעה ,תהיה
נקודת הריכוז והאיסוף הראשונה של העובדים .המרחק יחושב מנקודת האיסוף דרך מקום העבודה ובחזרה לנקודת
הפיזור .נקודת האיסוף והפיזור יקבעו ע"י הרשות.
מובהר בזאת כי מרחק הנסיעה היומי מתייחס למרחק מנקודת איסוף הפועלים בבוקר ועד לנקודת הפיזור בצהריים
דרך אתר העבודה .מרחק זה יהיה סופי.
 .10על השירותים להתבצע בכלי רכב מן הסוגים דלהלן :
.1
.2
.3
.4

אוטובוס זעיר שיכולת ההסעה שלו  10נוסעים
אוטובוס זעיר שיכולת ההסעה שלו  14נוסעים
אוטובוס שיכולת ההסעה שלו  20נוסעים
אוטובוס שיכולת ההסעה שלו  50נוסעים

 .11על שירותי ההסעה להינתן באופן שיאפשר לעובדים להגיע בזמן לאתרי העבודה ולהתחיל את יום עבודתם בן  8השעות
בזמן וכן להחזיר את העובדים מאתרי העבודה לנקודת הפיזור מיד עם סיום העבודה.
שעות העבודה באתרים הן 06:30 :התחלה ו 14:30 -סיום.
רשות העתיקות שומרת לעצמה לשנות את שעות העבודה בהתאם לצורכי העבודה ,השינוי יבוצע בהודעה מראש.

טא
טיו

 .12המציע מתחייב לקיים במהלך ההתקשרות מוקד יומי פעיל לקבלת ולניהול שיחות טלפון במשך שעות העבודה לפחות,
דהיינו בין השעה  05:00לשעה  18:00ומספר טלפון נייד להתקשרות לאחר שעות העבודה.
 .13תנאי התשלום הינם ,שוטף  45 +יום.

 .14על המציע להתחייב:
א .לספק את ההסעות בכלי רכב ששנת ייצורם משנת  2015ולאחריה ,אשר נמצאים בבעלותו ובשליטתו הבלעדית
והעומדים לרשותו במועד הגשת ההצעה.
ב .להתחייב להפעיל מיזוג אוויר או חימום בכלי הרכב שברשותו.
ג .להתחייב להפעיל מערכת קשר/מירס/טלפון נייד/וכו' בכל הרכבים אשר ברשותו.
ד .לאספקת כלי הרכב במספר הנדרש לביצוע השירותים.
ה .מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ד' ,יספק המציע את שירותי ההסעה הנדרשים במועד אשר ינקב בהזמנת הרשות
ובלבד שההזמנה נמסרה למציע לפחות  12שעות לפני מועד תחילת ההסעה על פי ההזמנה.

 .15מסמכי המכרז ,לרבות הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז ניתנים לעיון באתר אינטרנט של רשות העתיקות:
 .www.antiquities.org.ilניתן לקבל את המסמכים האמורים באתר האינטרנט לעיל או בפנייה לגב' חנה ארז באמצעות
הדוא"לhannah@israntique.org.il :
 .16הצעות המציע יוגשו במעטפה סגורה במשרדי הרשות במוזיאון רוקפלר לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום 21/12/2017
בשעה  12:00בצהריים ועליהן יירשם" :הצעות לאספקת שירותי הסעה "2018

בתוך המעטפה הראשית יהיו  2מעטפות:
א .מעטפה ובה מסמכי תנאי הסף בלבד )ללא הצעת המחיר( ועליה רשום" :מסמכי תנאי
סף"
ב .מעטפה נוספת נפרדת ובה הצעת המחיר על גבי נספח "ב'" ועליה יירשם "הצעת המציע-
מכרז הסעות".

למען הסר ספק ,מעטפת תנאי סף בה תהיה גם הצעת מחיר – תיפסל.

 .17אין הרשות מחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל חלק ממנה או הצעה כלשהי ,רשות העתיקות שומרת לעצמה
את הזכות לעשות מיון להצעות המתאימות ולנהל משא ומתן עם המציעים במקרים המותרים על פי דין
 .18מובהר בזאת כי המכרז וההסכמים שייחתמו עם הזוכים בו ,אינם שוללים את זכותה של הרשות להתקשר עם חברות
הסעה אחרות בנסיבות מיוחדות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות.
 .19אמות המידה לבחירת ההצעה הזולה מלבד המחיר ,יהיו גם ניסיונו של המציע /החברה ,היקף פעילותו ורשימת
הממליצים עליו.
 .20הליך בחירת הספק מורכב משני שלבים :
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שלב ראשון – תפתחנה כל ההצעות שהוגשו עד לתאריך האחרון למסירת ההצעות לצורך בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף.
הצעות שלא יעמדו באחד או יותר מתנאי הסף לא יעברו לשלב השני.
שלב שני – ישפטו וינוקדו ההצעות שהוכחה עמידתן בתנאי הסף על פי הפרמטרים המפורטים בטבלה שלהלן:

 60 – 0ק"מ

 120 – 61ק"מ

 120ק"מ ומעלה

רכב ל 10 -נוסעים

10%

10%

5%

רכב ל 14 -נוסעים

10%

10%

5%

רכב ל 20 -נוסעים

15%

15%

5%

אוטובוס

8%

5%

2%

ההצעה הזוכה תהא זו שלה המחיר המשוקלל הנמוך ביותר שיתקבל מן הטבלה שלעיל.
 .21על המציע להגיש את הצעתו על גבי נספח ב' המצורף למסמכי המכרז שייחתם על ידו ו/או על ידי מורשה חתימה
המוסמכים במקרה שהמציע הוא תאגיד.
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 .22כנס מציעים יערך ביום שני  11דצמבר  2017בשעה  . 14:00המפגש יערך במוזיאון רוקפלר ,ירושלים .כנס המציעים הינו
תנאי להגשת הצעה למכרז זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה .מציע שלא יטול
חלק בפגישה הנ"ל ,הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל.

 .23השתתפות בכנס המציעים הנה בהרשמה מראש בכתובת הדוא"ל yair@israntique.org.il :
בלבד ,אישור הרשמה לכנס ישלח בדוא"ל חוזר .על המציע חלה האחריות הבלעדית לרישום לכנס ווידוא רישום כנדרש.
ניתן להירשם לכנס המציעים עד ליום  7דצמבר בשעה  .12:00מובהר בזאת כי מציע שירשם לאחר המועד הנ"ל לא יוכל
להשתתף בכנס.
 .24להבהרות ושאלות ניתן לפנות למר יאיר רחמים בפקס 02-6263750 :או במייל yair@israntique.org.il :בלבד  .מועד
אחרון להגשת שאלות 14/12/2017 :בשעה .12:00
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נספח א'

הסכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום__________ לחודש__________ 2018
בין
רשות העתיקות ת.ד 586 .מוזיאון רוקפלר ירושלים
)להלן הרשות(
מצד אחד
לבין
___________________________________
___________________________________

טא
טיו
___________________________________
)להלן "הקבלן"(

מצד שני

הואיל:

וברצון הרשות למסור לקבלנים הסעת עובדים/ות במסלולים ובמועדים שונים ע"פ התנאים שבהסכם זה לפי
דרישת הרשות )להלן" :ההסעות"(:

והואיל:

והרשות פרסמה מכרז ובקשה הצעות לביצוע ההסעות )להלן "המכרז"(:

והואיל :ועל פי תוצאות המכרז מעוניינת הרשות למסור את העבודה לקבלן.

והואיל :והקבלן הצהיר כי הוא מורשה כדין לבצע את ההסעות וכי יש ביכולתו לבצען.

והואיל :והרשות מוכנה למסור לקבלן את ביצוע ההסעות בכפוף לכך שהקבלן ימלא בדייקנות ,ביושר ובנאמנות אחרי
התחייבויותיו ע"פ הסכם זה והקבלן מסכים לקבל על עצמו ביצוע ההסעות לפי תנאים אלה.

אי לכך מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן :
.1

המבוא להסכם זה הנו חלק אחד ובלתי נפרד ממנו .ההסכם )נספח א'( ייקרא ביחד עם נספח ב' )"הצעת משתתף
במכרז"( ) להלן" :ההסכם"(.
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.2

תוקף ההסכם ל 12 -חודשים החל  1/1/2018ועד ליום ) 31/12/2018להלן" :תקופת ההסכם"( ,אך הרשות תוכל
להפסיקו בהתראה של  15יום מראש וזאת מכל סיבה שהיא.

.3

הקבלן מתחייב לבצע את ההסעות בדייקנות ובהתאם לתנאי הסכם זה במהלך תקופת ההסכם.

.4

א.

ב.

ההסעות תבוצענה בכל עת ,במהלך תקופת ההסכם ,אך ורק בכלי רכב ממונעים סגורים ,המורשים כדין ע"י
הרשויות המוסמכות לבצע הסעות מסוג ההסעות ,ובמודל חדיש ,ששנת ייצורם  2015ולאחר מכן ,ובהם ספסלי
ישיבה למספר האנשים אשר לא יפחת מהמספר הנקוב בתנאי המכרז.
על ההסעות להתבצע בכלי רכב מן הסוגים כדלהלן :





ג.

על שירותי ההסעה להינתן באופן שיאפשר לעובדים להתחיל את  8שעות עבודתם באתר בשעה  06.30ולהסיע
את העובדים ממקום העבודה למקום הפיזור מיד עם סיום העבודה בשעה ) .14.30יתכנו שינויים בשעות העבודה,
עליהם תודיע הרשות מראש לקבלן(.

טא
טיו

.5

רכב שיכולת ההסעה שלו  10נוסעים.
רכב שיכולת ההסעה שלו  14נוסעים.
רכב שיכולת ההסעה שלו  20נוסעים.
רכב שיכולת ההסעה שלו  50נוסעים) .אוטובוס(

ד.

על הקבלן להתחייב לספק את ההסעות בכלי רכב ששנת ייצורם משנת  2015ולאחריה ,ולהחזיק במהלך תקופת
ההתקשרות את מספר כל כלי הרכב הדרושים לביצוע ההסעות.

א.

הקבלן יחזיק בכל עת את כלי הרכב במצב כשיר מכל הבחינות ע"פ דין ,ברמת ניקיון גבוהה והוא מתחייב לביצוע
היעיל והמדויק של ההסעות.

ב.

הקבלן מתחייב להפעיל את מערכת מיזוג האוויר והחימום ברכב באופן סדיר.

ג.

הקבלן מתחייב להפעיל מערכת קשר  /מירס /טלפון נייד בכל הרכבים שברשותו.

ד.

הקבלן מתחייב להמציא לרשות אישור על העסקת קצין הבטיחות של הקבלן המאשר את תקינות כלי הרכב
בכל עת שיידרש.

ה.

הקבלן מתחייב להמציא אישור הפעלה של משרד הסעות ,לרבות לאוטובוסים.

ו.

הקבלן מתחייב להמציא אישור הפעלה לגבי כל כלי רכב בנפרד.

ז.

מבלי לגרוע מהאמור ,רשאית הרשות בכל עת לבצע מיוזמתה כל בדיקה בכלי הרכב ,כפי שתמצא לנכון לבצעה,
לבדוק את רישיונות הרכב וכל מסמך אחר .הרשות זכאית לדרוש הפסקה מיידית של הספקת ההסעות בכלי
הרכב ,אשר תוצאות הבדיקה שנערכה לגביו לא תהיינה לשביעות רצונה המלא של הרשות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יבצע הקבלן את ההסעות בכפוף לכל דין.

.6

מוסכם בזאת ,כי זכאים לנסוע בהסעות רק עובדים העובדים עבור הרשות והקבלן מתחייב כי נהגי כלי הרכב לא יסיעו
בהסעות מי שאינם עובדי הרשות.

א.

הנהגים אשר יבצעו את ההסעות ,יהיו מורשים כדין ובעלי ניסיון של שלוש שנות וותק לפחות בהסעת כלי רכב
ועליהם להיות אזרחי ו/או תושבי ישראל )להלן" :הנהגים"(.

ב.

על הקבלן להמציא לרשות לפי דרישתה העתקים מרישיונות הנהיגה של הנהגים .על הרישיונות למלא אחר
דרישות הדין ולהיות ברי תוקף בכל תקופת ההתקשרות.

ג.

הרשות ,לפי שיקול דעתה ,תהייה זכאית לדרוש כי תופסק העסקת נהג כלשהו ,אשר בהקשר אליו לא מתקיימים
הוראות הסכם זה ,לרבות אם הוא אינו ממלא את תפקידו אצל הקבלן לפי שביעות רצונה בכל הנוגע
להתחייבויות הקבלן .במקרה כזה ,יפעל הקבלן באופן מיידי להחלפת הנהג וזאת מבלי לגרוע מזכות הרשות לכל
סעד או תרופה על פי ההסכם ו/או על פי הדין.
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ד.

שום דבר מן האמור בסעיף  6זה ,לא יתפרש כבא להטיל על הרשות אחריות כלשהי בגין ביצוע ההסעות ו/או
כבא לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי הדין.

.7

הקבלן מתחייב לכך ,שהוא ,כלי הרכב והנהגים יהיו בכל עת מורשים כדין לביצוע ההסעות וימלאו בכל עת אחר כל
תנאי רישיונותיהם והוראות הדין החלים על הסעות עובדים.

.8

הקבלן מתחייב לקיים במהלך ההתקשרות מוקד יומי פעיל לניהול שיחות טלפון מהשעה  5:00ועד  18:00ומספר טלפון
נייד זמין להתקשרות לאחר שעות פעילות המוקד.

.9

התמורה החוזית:
א.

בתמורה למילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה תשלם הרשות לקבלן את הסכומים בתוספת מע"מ לפי
התעריפים הנקובים בנספח ב' להלן בגין כל אחת מן ההסעות אשר בוצעה ) להלן " :התעריפים "(.

ב.

מובהר בזאת שבחישוב המרחק לא תיכלל הנסיעה ללא עובדים .מובהר בזאת כי חישוב מרחק הנסיעה הוא
המרחק מנקודת איסוף העובדים בבוקר ועד לנקודת הפיזור בצהרים דרך מקום העבודה ,כפי שיקבעו ע"י הרשות.

ג.

עדכון התעריפים יעשה ע"פ הוראת החשב הכללי במשרד האוצר ולא מכל סיבה אחרת.

טא
טיו

ד.

בתום כל חודש גרגוריאני יגיש הקבלן למשרדי הרשות חשבונית נפרדת לכל הסעה אשר ביצע בכל אתר במשך אותו
חודש ויצרף לחשבונית זו את יומן ההסעות שישלח ממשרדי הרשות.

ה.

החשבון הנ"ל ישולם לקבלן בכפוף להמצאתו כאמור בתוך  45ימים מתום החודש בו הוגש החשבון ובכפוף לאישורו
ע"י הרשות.

.10

מוסכם בזאת כי מסלול ההסעות אשר על פי הסכם זה ,כולל גם נסיעה בדרכי עפר לא סלולות.

.11

למניעת ספקות ,מוצהר במפורש ע"י הצדדים ,כי היחסים הנוצרים ביניהם על פי הסכם זה ,הם של מזמין -קבלן ולא
של מעביד -עובד .העסיק הקבלן נהגים ו/או עובדים אחרים לצורך ביצוע הסכם זה ,יהיו אלה עובדים שלו בלבד ולא
יקשרו יחסי עבודה כלשהם בינם לבין הרשות הקבלן מתחייב למלא לגבי הנהגים ו/או העובדים האחרים הנ"ל אחרי
הוראותיהם של כל הדינים ,הסכמים קיבוציים ו/או הסכמי עבודה אחרים החלים על היחסים בין מעביד-עובד ו/או
המטילים על מעביד חובות כלשהן בקשר להעסקת עובדים ,ולבטח את עצמו בביטוח חבות מעבידים כלפיהם.

תבע נהג ו/או עובד אחר כלשהו של הקבלן את הרשות בטענת קיום יחסי עבודה ביניהם כי אז תחולנה על תביעה זו
הוראותיהם של הסעיפים ) 12ב( ו 13 -להסכם זה בשינויים המחויבים על פי העניין.

.12

א .הקבלן ישא באחריות המלאה והבלתי מסויגת על פי דין בגין כל נזק אשר ייגרם בגין
הסעות ו/או רכושם של כל אדם בין אם זה נוסע או עתיד לנסוע בהסעות בין אם לאו .לגבי הנוסעים בהסעות
תחול אחריות זו עם הגיעם של כלי הרכב לתחנות האיסוף ,ותיפסק לאחר הורדת האחרון מבין נוסעים אלה
במקום בטוח והתרחקותו מרחק סביר מכלי הרכב.
ב .בכל מקרה בו תוגש דרישה ו/או תביעה נד הרשות בגין הנזק המתואר בסעיף משנה א'
דלעיל ,ישא הקבלן בכל ההוצאות אשר תיגרמנה לרשות בעטיה של התביעה וכן
בתוצאותיה וזאת לפי דרישתה הראשונה של הרשות.

.13

הוגשה תביעה משפטית נגד הרשות בגין כל עניין אשר האחריות עליו נופלת על הקבלן על פי הדין ו/או על פי הוראות
הסכם זה ,כי אז בידי הרשות הברירה לדרוש מהקבלן להסדיר על חשבונו את הגנתה של הרשות מפני אותה תביעה,
או להתגונן בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות הגנתה ,ובסכומים שיהיה עליה לשלם כתוצאה מהמשפט.

.14

א.

הרשות תהא ראשית בכל עת ,להודיע לקבלן את מסלול ההסעות וכן לשנותו ע"י הוספת קווים או הורדת קווים
וכלי רכב ובלבד שתודיע על כך לקבלן לפחות  12שעות מראש .הודיעה הרשות לקבלן כאמור ,יספק הקבלן את
השירותים במסלול החדש ויחולו על כך כל הוראות הסכם זה בהתאמה.

ב.

הרשות תהא רשאית בכל עת ,לצמצם או להרחיב את היקף ההסעות לפי צרכיה בהודעה מראש של  12שעות
שתימסר לקבלן ,ובמקרה כזה יספק הקבלן לרשות את היקפם המצומצם של ההסעות כפי שתדרוש הרשות
והתמורה שתגיע לקבלן בגין ההסעות ,תקטן או תגדל )בהתאמה( בהתאם.
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.15

הקבלן מתחייב להמציא לרשות מייד עם חתימת הסכם זה את המסמכים והאישורים כדלקמן ,ולדאוג לכך שאישורים
אלו יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.
א .אישור על ניהול ספרים.
ב .אישור על היות הקבלן "עוסק מורשה" לצורך מס ערך מוסף.
ג .אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .1976 -
ד .רשימת ומספר כלי הרכב אשר בבעלותו ובשליטתו הבלעדית העומדים לרשותו לצרך
ביצוע ההסעות.
ה .מסמכים המעידים על כך שלמציע יש את כל ההיתרים ,הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי דין לספק את
השירותים נשוא ההצעה.
ו .ערבות בלתי מותנית ובתוקף ל 30 -יום מיום סיום מועד ההתקשרות על פי הסכם זה ,על סך  50,000ש"ח לפקודת
הרשות )נספח ד'( ,להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
היה והפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה ,תהיה רשאית הרשות ,בנוסף לכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין,
לממש את הערבות הבנקאית או לפרוע את השיק הבנקאי לפי העניין.

.18

כל שינוי להסכם זה ו/או ויתור על זכות כלשהי של הרשות על פיו או על פי הדין ייעשה בכתב בלבד .היה בשינוי ו/או
בויתור להוסיף להתחייבויותיה של הרשות על פיו ,כי אז יהיה לשינוי ו/או לוויתור תוקף רק במקרה ובהיקף שאושר
על פי וועדת המכרזים של הרשות אשר אישרה את המכרז.

טא
טיו

.19

הרשות רשאית לוותר על הסכם זה באם לא יהיה לה צורך נוסף בהסעות.

.16

.17

א.

הקבלן יבטח את אחריותו על פי סעיף  11להסכם זה בחברת ביטוח רשומה בישראל עליה תסכים הרשות ,ולאחר
קבלת הסכמתה יקיים ביטוח זה בכל תקופת ההתקשרות.

ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' ,מתחייב הקבלן לבטח את הנוסעים בכלי הרכב בביטוח מטען בסכום
שלא יפחת מ 5,000 -ש"ח לכל נוסע ולכל מקרה.

ג.

האמור בסעיף זה ,לא יתפרש כבא לגרוע מחובות הביטוח הקיימות בדין ,אלא להוסיף עליהן.

ד.

הקבלן ימציא לרשות תוך  7ימים ,מיום חתימת ההסכם ,העתקים מפוליסות הביטוח בהן חייב הקבלן מכוח
הדין והסכם זה ובהן יכלול תנאי כי ביטול תנאי מתנאיהן או שינויו ,טעון בהסכמת הרשות ,וכי המבטח מוותר
על זכותו לחזור אל הרשות.

א.

על אף האמור בסעיף  2להסכם זה ,תהיה הרשות רשאית לוותר לאלתר בכל עת על ביצוע ההסעות או על חלק
מהן במקרה והקבלן יפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה או כל חלק מהן .ועל הקבלן לפצות את הרשות בגין
כל נזק שייגרם לרשות בעקבות ביטול ההסכם כאמור.

ב.

היה ורכב ההסעה לא יגיע במועד ,או לא יגיע כלל לביצוע הסעה כלשהי מבין ההסעות מכל סיבה שהיא ,רשאית
הרשות לשכור כל כלי תחבורה חלופי אשר יראה לה ולחייב את הקבלן בהוצאות שכירתו.
אם כתוצאה מכך אחרו עובדי הרשות מלהגיע לעבודה ,יפצה הקבלן את הרשות גם בגין הנזק שייגרם לה בשל
כך .בכל מקרה לא יפחת סכום הפיצוי האמור ממכפלת זמן האיחור בשכר העובדים לשעת עבודה באותו היום
כפול מספר העובדים שאיחרו לעבודה] .קרי :זמן האיחור  Xשכר שעת העובד  Xמספר עובדים שאיחרו = גובה
הפיצוי המינימלי[.
בנוסף ישלם הקבלן לרשות פיצויים מוסכמים בסך של  1,000ש"ח בגין אי התייצבות הרכב במקום ובמועד
שנקבעו ואם כתוצאה מכך לא הגיעו הפועלים שהיו אמורים להגיע ע"י כלי הרכב למקום העבודה כלל .וכן ,פיצוי
בסך  500ש"ח לכל מקרה שיספק הקבלן רכב שאינו עומד בתנאי הסכם זה ,וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויותיה של
הרשות בהסכם.

ג.

האמור בסעיף זה ,בא להוסיף על כל תרופה אחרת של הרשות על פי הדין ,או הסכם זה ,ולא לגרוע ממנה.
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.20

הרשות רשאית לקזז כל סכום שהיא דורשת מהקבלן על פי ההסכם ו/או על פי עילת נזק הנובעת מהיחסים שבין
הצדדים ,כנגד כל סכום שהיא חבה לקבלן על פי ההסכם ובלבד שלא יהיה באמור בסעיף זה כדי למנוע מהקבלן לתבוע
מהרשות את הסכום המקוזז כנ"ל.

.21

ניתנת בזאת זכות אופציה לרשות )לעיל ולהלן ":האופציה" ( להאריך את תקופת ההסכם לתקופה בת  12חודשים
)להלן " :תקופת האופציה" ( ובלבד שתודיע לקבלן בכתב על רצונה לממש את האופציה .במקרה כזה יחולו על
האופציה תנאי הסכם זה ,בשינויים המחויבים.
נקבעו התעריפים כאמור הרי לא ישתנו מכל סיבה שהיא בתקופת האופציה ,למעט תוספות שאושרו ע"י החשב
הכללי במשרד האוצר.

.23

זכויותיו וחובותיו של הקבלן על פי ההסכם אינן ניתנות להעברה .העברת יותר מ 20% -מהון המניות הנפרע של הקבלן
ו/או הנפקת מניות בשיעור  20%או יותר מהון המניות הנפרע ,ייחשבו כהעברת הזכויות.

.24

במקרה של סכסוך בין הצדדים יהיה מקום השיפוט הבלעדי בירושלים.

.25

הוצאות הביול של הסכם זה תחולנה על הקבלן ותשולמנה על ידו.

.26

כל התנאים והאישורים לחתימת הסכם זה ע"י הרשות קוימו כדין.

טא
טיו

.22

התחייבויות של הקבלן שבהסכם אינן באות לגרוע מחובותיו והתחייבויותיו של הקבלן לפי הוראות הדין ואי ביצוע
ההסעות כנדרש על פי הדין תחשב הפרת ההסכם.

לראיה באו הצדדים על החתום:

______________________

______________________

הרשות

הקבלן

אני עו"ד  /רו"ח _____________________ מאשר בזאת כי החתימה על ההסכם ע"י החברה
נעשתה כדין היא מחייבת את החברה ___________________

חתימת מורשה החתימה
מטעם החברה

_____________
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מכרז אספקת שרותי הסעות 27/17

נספח ב'
תאריך
לכבוד
רשות העתיקות
ועדת מכרזים
הצעת משתתף במכרז 27/17

אני הח"מ:
משפחה

שם:

ת.ז.

טא
טיו

חברה

כתובת

מס' טלפון

פקס

מס' פלאפון

לאחר שעיינתי במסמכי המכרז הריני להגיש את הצעתי לאזור ________________כדלקמן:

 60 – 0ק"מ

 120 – 61ק"מ

 120ק"מ ומעלה

רכב ל10 -
נוסעים
רכב ל14 -
נוסעים
רכב ל20 -
נוסעים

רכב ל – 50
נוסעים

הערה :המחירים אינם כוללים מע"מ

חותמת החברה

תאריך

ולראיה באתי על החתום

במידה והמשתתף מעוניין להגיש הצעה ליותר מאזור אחד – יצלם נספח זה )נספח ב'( וימלא בו את האזורים הנוספים
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נספח ג'
ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי המכרז
תאריך__________ :
לכבוד:
רשות העתיקות
ת.ד586 .
ירושלים 91004
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מספר_______________

.2

אנו נשלם לכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,לרבות לשיעורין ,הכל עפ"י דרישותיכם ,זאת מבלי שתדרשו להוכיח
ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישותיכם בכל צורה שהיא ומבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה את סכום
הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בכל פעולה שהיא ומבלי להתנות את התשלום כאמור בכל תנאי שהוא.

.3

אנו מתחייבים לשלם לכם ,בכל פעם שנידרש על ידכם ,את סכום הערבות או חלקו ,על פי דרישתכם הראשונה בכתב,
כל זאת בתוך ) 7שבעה( ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב.

.4

סכום הערבות יחושב כך שסכום הקרן יוצמד למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה )כולל ירקות ופירות( או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו אשר יפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או ע"י כל גוף מוסמך אחר )להלן" :המדד"( .המדד הקובע לצורך חישוב סכום הערבות יהיה המדד
האחרון הידוע ביום תאריך הוצאת ערבות זו )להלן " -המדד הבסיסי"( .אם ביום התשלום יעלה המדד החדש מעל
המדד הבסיסי אזי יוכפל סכום הקרן ביחס בין המדד החדש למדד הבסיסי .למען הסר ספק לא יפחת סכום הערבות
מסכום הקרן בכל מקרה.

.5

התחייבותנו זאת הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה עד ליום .20/03/2018

.6

התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה אלא לגוף חילופי אשר יבוא במקומכם כתוצאה מכל שינוי של מבנה ו/או שם.

טא
טיו

.1

אנו החתומים מטה ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של  50,000ש"ח )במילים :חמישים אלף (₪
)להלן" :סכום הקרן"( ,כשהוא צמוד למדד כפי שיפורט בהמשך )להלן" :סכום הערבות"( ,המגיע או עשוי להגיע לכם
מאת __________________________ )להלן" :החייב"( וזאת בקשר למכרז מספר  - 27/17מכרז אספקת שרותי
הסעות.

בכבוד רב,

______________________

)בנק(
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נספח ד'
תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין
אני הח"מ ___________ ת.ז -_____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן  ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _____________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם מכרז פומבי מס'  27/17התקשרות למתן
שירותי הסעות )להלן" :המציע"( .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .1בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו) 1976-להלן" :חוק
עסקאות גופים ציבוריים"( .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה את תוכנו.
 .2המציע הינו חברה /עוסק מורשה הרשום בישראל.
) .3למילוי ולסימון  Xבעיגול הנכון ,והכול בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים(.

טא
טיו

 oהמציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א) 1991-להלן" :חוק
עובדים זרים"( וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז) 1987-להלן" :חוק שכר מינימום"( עד למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז פומבי .05/10

 oהגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום
וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

 oהגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום ולא
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

___________
שם

_______________
חתימה וחותמת

________
תאריך

אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד )מ.ר (_________ .מרחוב __________________ ,מאשר/ת כי ביום ________ בחודש
___________ שנת __________ הופיע בפני במשרדי ________ מר/גב' ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'
____________ /המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

__________________
עו"ד
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נספח ה'

אישור תשלום תנאים סוציאליים

אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ______________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם מכרז פומבי מס'  – --------------התקשרות
למתן שירותי הסעות )להלן" :המציע"( .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי במכרז ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור
בחוקי העבודה המפורטים להלן:


חוק שעות העבודה והמנוחה ,התשי"א1951-



חוק דמי מחלה ,התשל"ו1976-



חוק חופשה שנתית ,התשי"א1951-



חוק עבודת נשים ,התשי"ד1954-



חוק שכר שווה לעובדת ולעבוד ,התשנ"ו1996-



חוק עבודת הנוער ,התשי"ג1952-



חוק החניכות ,התשי"ג1953-



חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,התש"ט1949-



חוק הגנת השכר ,התשי"ח1958



חוק פיצויי הפיטורין ,התשכ"ג1963-



חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-



חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( ,התשנ"ה1985-

טא
טיו



חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט1959-

___________
חתימה וחותמת המציע

_________________
תאריך

_________________
שם מלא של נציג המציע

אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד )מ.ר (_________ .מרחוב __________________ ,מאשר/ת כי ביום ________ בחודש
___________ שנת __________ הופיע בפני במשרדי ________ מר/גב' ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'
____________ /המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

__________________
עו"ד
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נספח ו'
הצהרת המועמד
אני הח"מ ,___________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שקראתי בעיון ,בחנתי והבנתי את מכרז רשות העתיקות
לאספקת שירותי הסעות )להלן" :המכרז"( ,הנני מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את בקשתי בהתאם.

טא
טיו

 .2למדתי ובדקתי בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז ,ובדקתי את כל הדרישות ,התנאים והנסיבות ,הפיזיים
והמשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתי או על ביצוע השירותים נשוא הפניה .אני מסכים לכל האמור במסמכי
המכרז ומאשר ומתחייב כי לא אציג את כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,ואני
מוותר בזאת מראש על טענות כאמור .מבלי לפגוע בכלליות האמור ,ידוע לי ,ואני מסכים ,כי בעצם הגשת בקשתי
גלום ויתור מפורש על כל טענה ,מכל מין וסוג ,בדבר אי התאמה ו/או חריגה ,מכל מין וסוג ,של תנאי המכרז ו/או
מתנאי כל דין.

 .3אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים בהליך המכרז ,כי בקשתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז
וכי אני מקבל על עצמי לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז ,ולרבות הסכם ההתקשרות.
 .4אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו על ידי במסגרת בקשתי הנם נכונים ומדויקים.

 .5היה ובקשתי תתקבל ,יש ביכולתי ליתן את כל השירותים המבוקשים על ידכם ,ככל שיידרש ,בזמינות מלאה.
___________
שם

_______________
חתימה וחותמת

________
תאריך

אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד )מ.ר (_________ .מרחוב __________________ ,מאשר/ת כי ביום ________ בחודש
___________ שנת __________ הופיע בפני במשרדי ________ מר/גב' ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'
____________ /המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

__________________
עו"ד
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נספח ז'
הצהרה על העדר ניגוד עניינים

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז .מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו
______________ )להלן" :המציע"( מצהיר בזאת בכתב ,כדלקמן:

ניגוד משום המכרז נושא השירותים במתן או/ו המכרז פי על הצעה בהגשת אין ידיעתי הנני מצהיר בזאת כי למיטב
בביצועה .או בהצעה של המציע ו/או של מי מטעמו של המציע אישי או עסקי אינטרסים

טא
טיו

_______________
תאריך

_______________________
חותמת תאגיד

_________________
שם  +חתימת מורשה חתימה

אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד )מ.ר (_________ .מרחוב __________________ ,מאשר/ת כי ביום ________ בחודש
___________ שנת __________ הופיע בפני במשרדי ________ מר/גב' ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'
____________ /המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

__________________
עו"ד
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נספח ח'

חלוקה מרחבים ומחוזות ברשות העתיקות
מרחב

מחוז
ירושלים

ירושלים

יהודה

גליל מזרחי

חלוקת האזורים במחוזות
ירושלים וסביבותיה עד שער הגיא
מבית גוברין עד בית שמש )כולל(
לאורך כביש  38ובעמק האלה
בין הצמתים שמשון ,נחשון ,לטרון ושער הגיא
בין בית שמש לירושלים ובין כביש מס'  1לכביש ) 375כולל(
בין ירושלים לשער הגיא ,מצפון לכביש מס'  1ומדרום לקו הירוק

טא
טיו

הגולן עד סוסיתה וצפונה
מגבול הצפון סאסא ,מירון ,צומת  , 7מראר ,עילבון,
בקעת בית נטופה עד צומת המוביל וכביש  77ממזרח
מצומת גולני ,פורייה ,אלומות עד הכנרת ,מצומת האכסנייה עד עין גב
סוסית )כולל( ,חמת גדר ,בקעת בית שאן ,עפולה ,הרי מנשה ,מגידו,
יוקנעם עד נחל תות ,טבעון ,בית שערים ,בסמת טבעון עד שפרעם,
מהמוביל עד צומת גולני.
בדרות הקריות )לא כולל( ,ממזרח מירון  ,צומת שבע ,סאסא ,בצפון עד גבול
לבנון.
דרום  -מכמורת
מזרח  -צומת הרואה עד ג'ת
צפון  -ואדי ערה עד צומת מגידו.
צפון מזרח  -צומת התשבי דרך צומת השומרים עד כורדני.
צפון מערב  -מכמורת
צפון מזרח  -מ"א זמר
דרום מזרח  -כביש 3
דרום מערב  -כביש  44לטרון רמלה.
בצפון רשפון
בדרום גן יבנה
מזרח  -כביש  4עד שפירים עד לטרון

צפון

גליל תחתון והעמקים
גליל מערבי

חיפה

מרכז

מרכז

תל אביב

אשקלון ונגב מערבי

דרום

באר שבע

נגב דרומי

צפון  -אשדוד
מזרח  -בית גוברין
דרום ניצנה
צפון  -בית קמה
מזרח  -ערד
דרום  -ירוחם
מערב  -עד אופקים
דרום  -אילת
מזרח  -ים המלח
צפון  -דימונה ירוחם
מערב  -ניצנה
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