
 

 

 מחלקת מכרזים                                                                                             

  7/2012פומבי מכרז  חוזה היסעים
 

 _______שנת _______.שנערך ונחתם במכללת קיי ביום _______ לחודש 

 

 בע"מ )חל"צ( שבע-בארב לחינוך ע"ש קיי  האקדמית המכללה בין :

 511262669ח.פ. 

 בבאר שבע 6מרחוב עזריאל ניצני 

 מצד אחד         

             

   _________________________ לבין: 

 ח.פ. ______________________

                               מרחוב _____________________

 מצד שני 

                 

 והקבלן הנו הזוכה בהצעה למתן שירותי הסעות מיוחדות.  הואיל:

עובדים , רציםוברצון מכללת קיי שהקבלן יבצע שירותי הסעות עבורה, להסעת מ והואיל:

 וסטודנטים.

 ששירותי ההסעות יינתנו בהתאם להוראות חוזה זה. םמעונייניוהצדדים  והואיל:    

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 כללי – 1פרק 

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. 1.1

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. 1.1

 511161669בע"מ )חל"צ( ח.פ.  שבע-בארבלחינוך ע"ש קיי האקדמית מכללה ה "המכללה"

 .     ""הקבלן
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 .לחינוך ע"ש קייהאקדמית בקשה  להציע הצעת מחיר למכללה   "הצעה"

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל  הידוע, מדד המחירים לצרכן   ""המדד

 מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 נציגה לעניין חוזה זה.מי שיקבע על ידי המכללה, מעת לעת, לשמש  "המנהל"

 :מסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זהה 1.1

 .להצעת מחיר -מפרט הסעות ומחירים            -נספח א'          

 קצין בטיחות.            -נספח ב'          

 אישור על קיום ביטוחים.            -נספח ג'           

 .נוסח ערבות בנקאית            -נספח ד'          

 נוסח ערבות ביצוע.             -נספח ה'          

 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.             -'  ונספח         

 הודעה על הארכת תוקפו של החוזה.            -'   זנספח         

 ימת כלי הרכב המבוטחים  רש            -נספח ח'          

 הנחיות בטחון ובטיחות.                               -'  טנספח         

 .להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה" כל המסמכים המפורטים לעיל,  לרבות חוזה זה, יכונו        

רישות שבהם התנאים והד הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם 1.1

  והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו. וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות

מיומנות, כלי הרכב ההקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים,  1.5

ת וות וכן פוליסשיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעיהר המתאימים במספר הנדרש, הציוד, כל

ביטוח תקפות ומתאימות לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי החוזה, העובדים המקצועיים וכן 

 כל הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.

ובדייקנות, בהתאם לתנאים  הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות 1.6

 כלליים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.ה

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב  1.1

שיון ו/או יכל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו ר שיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פייקבלת ר

 היתר ו/או מילוי אותו תנאי.  
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הן על  1911 –כוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג הקבלן יא 1.1

 . ידי הנהגים והן על ידי הנוסעים

הקבלן מתחייב כי כל רכבי ההסעה בהם יסופק השירות, יהיו תקינים, נקיים, מאווררים וממוזגים  1.9

קפיד על חגירת בטיחות הנוסעים ויאחראי על הנהג ובעלי חגורות לכלל הנוסעים. במסגרת זו יהיה 

 ., הוא ונוסעיות בטיחותוחגור

 שרותי הסעה – 2פרק 

 קבלן מתחייב בזה לבצע הסעות מיוחדות שיזומנו על ידי המכללה וזאת בהתאם לתנאי חוזה זה.ה 1.1

 קבלן באמצעות הדוארלמובהר בזה כי ההזמנות לביצוע הסעות מיוחדות יהיו בכתב בלבד וימסרו 

כאמור בנספח א' )מפרט הצעות  ,יובהר כי המחירים ו/או באמצעות הפקסימיליה. האלקטרוני

, מתייחסים ליום עבודה מלא בו כלי הרכב צמוד ומשרת את הנוסעים בו אלא אם נכתב ו/או ומחירים(

 נאמר אחרת.

על ל והקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות והכ 1.1

 פי הוראות המזמין.

הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה, ידאג  לרכב  1.1

חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי 

 התנאים שבמסמכי  החוזה. 

לכל אורך תקופת תקפו של החוזה, כי מרכב  הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין 1.1

, כי כלי הרכב השונים,  כלי הרכבכלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של 

סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו דם, אביזריהם, ציו

 .כלי הרכביהם של שיונותיבתוקף, מעת לעת, לרבות התנאים בהם או בר

יהיו שנים ו 1גילם לא יעלה על  הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות 1.5

אביזרי הבטיחות  במזגן תקין ובערכת מילוט בהתאם לתקנות התעבורה וכי יוצבו בהם כל מצוידים

, מגבה, רזרבהגל וסעים, לרבות ערכת חילוץ, גלנהנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות 

ו/או מפה  GPS רמקול, מכשיר קשר, ,משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקניים וארגזי עזרה ראשונה

לפי מסלולי נסיעה, כסאות שלמים מרופדים ונקיים הכוללים חגורות בטיחות. פחי אשפה נקיים לצד 

ל כמפורט והכ חלונות נקיים,לונות להגנה משמש, ויהנהג ובחלק האחורי של כלי הרכב. שקיות אשפה. 

 בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.
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 הקבלן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן. 1.6

רים יהקבלן מתחייב לצורך מתן שירותי הסעות על פי מסמכי החוזה להעסיק עובדים מיומנים וכש 1.1

ללא עיכובים. להיות מצויד במכשיר  ,געה ליעד הנדרש ממנוהמכירים את מסלול הנסיעה ודרך הה

GPS  .שיונות נהיגה תקפים לסוגי הרכב יר הרכב להסעות כאמור, הנם בעלי הנוהגים בכליו/או מפה

  .ובעלי ניסיון קודם במתן שירותי הסעות בהם יבוצעו ההסעות

של  חוזה זה, קצין בטיחות  הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק כל תקופת תוקפו 1.1

אשר פרטיו האישיים  1961 –תשכ"א  בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורהבתעבורה 

הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה.  יפורטו בנספח ב' לחוזה. קצין

קבלן הנם בתוקף, כי הרכבים שיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי היבין היתר, יוודא כי ר

שיונות של כלי הרכב יהיו תקפים יהמשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והר

הקבלן מתחייב לאפשר למכללה לעמוד בקשר עם קצין  .ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות

, לרבות תוך חוזההבטיחות ולברר למולו את הפרטים הדרושים למכללה, לטובת הבטחת קיומו של ה

דרישה לקבלת אסמכתאות הנוגעות לתקינות הרכבים והנהגים )העדר הרשעות קודמות בגין עבירות 

תנועה חמורות וכיוב'(. קצין הבטיחות ו/או הקבלן מתחייבים להמציא למכללה כל מסמך אשר לדעת 

 .המכללה דרוש לה לטובת בחינת קיומו של החוזה ובטיחות הנוסעים

אחר יעשה הדבר  מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחותהקבלן 

את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות  בתיאום מראש ובכתב עם המכללה והקבלן יעביר למכללה

 החדש. 

קודם  כלי הרכבהקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ב 1.9

 סעים וכן במהלך ובסיום הנסיעה לאתר חפצים חשודים. להעלאת הנו

הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב בעת מתן שירותי ההסעות אנשים זרים כלשהם וכן לתדרך  1.12

 את הנהגים לפעול כנדרש.

הקבלן מתחייב שלא להעסיק נהגים ולא ליתן למכללה שירות באמצעות נהגים, אשר הועסקו למעלה  .11

 ממה וזאת בהתאם להוראות תקנות התעבורה שקובעות כך:שעות עבודה בי 11-מ

ק"ג, והנוהג  6000הנוהג רכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על "

שיון או היתר להסיע אחד עשר אנשים או יותר ירכב מנועי מסוג אחר המסיע או המורשה על פי ר

 –בנוסף על הנהג 

שעות רצופות  7עבודתו בנהיגה אלא אחרי מנוחה שמחוץ לעבודה במשך לא יתחיל את יום  (1)

 לפחות;
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 7שעות בכל תקופה של  68-שעות ולא יותר מ 24שעות בכל תקופה של  12-לא ינהג בו יותר מ (2)

 ימים;

שעות רצופות כאמור בתקנת  4יפסיק נהיגתו לחצי שעה לפחות במשך כל תקופת נהיגה של  (3)

 פי תקנת משנה זו;משנה )ג(, למעט ההפסקות ל

שעות  6שעות אלא אם הפסיק את נהיגתו לשעה לפחות אחרי נהיגה במשך  9-לא ינהג יותר מ (4)

 "דקות רצופות; 30-שעות ו 8רצופות אך לא יאוחר מאשר אחרי נהיגה במשך 

 

הנהג ו/או אחד  לנמק זאת לדרוש מהקבלן להחליף את ה, מבלי שיהא עליתהא רשאית המכללה 1.11

 מתחייב למלא מידית אחר דרישות המנהל. העובדים והקבלן

לחוזה זה הינם מהותיים ויסודיים והפרתם על ידי הקבלן מהווה הפרה יסודית של  1הוראות סעיף  1.11

 החוזה.

 שינויים -  3פרק 

שעות מראש.  11בהודעה בכתב של  הלבטל הסעה מיוחדת שהוזמנה על יד תהיה רשאיתהמכללה  1.1

לקבל תשלום ו/או פיצוי אחר כלשהו בגין  זכאייהיה הקבלן ניתנה הודעת ביטול, כאמור, לא  

  ההזמנה שבוטלה.

הרכב,  ממועד התייצבות שעות )שתים עשרה שעות( 12-מ בוטלה ההזמנה להסעה מיוחדת פחות אם 1.1

  ממחיר ההצעה במכרז. 15%של   הקבלן יהיה זכאי לפיצוי

 התייצבות  שהוזמן והודיעו לנהג במקוםבמועד במקום ו /טרנזיטמיניבוסמידיבוס/התייצב אוטובוס/

  .מתעריף יום עבודה 52% -על ביטול ההזמנה. המזמין יחויב  ב  

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה                                                             – 4פרק 

הנאה על פיו לאחר,  או כל טובתלו או מקצתו, הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כו 1.1

 מראש ובכתב.                                                  המכללה, בל את הסכמת יקכן בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם 

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר  1.1

המכללה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא  ש ובכתב.קבלת הסכמת המכללה מרא

כל מקרה תהא בנימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים.  חייבת במתן

  האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן.

להעסקת קבלני משנה שאינם עומדים בתנאים המפורטים  המכללהבכל מקרה לא תינתן הסכמת 

בשינויים המחויבים ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי  בהצעה לתנאים הכלליים  1 -ו 1פרקים ב

 יובהר כי הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. ההתקשרות עם קבלני המשנה.
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 נזיקין וביטוח – 5פרק 

נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לציוד המשמשים אותו במתן השירותים  קבלן יהא אחראי לכל אובדן אוה 5.1

 על פי חוזה זה.

אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק  איזה שהוא, בלי יוצא הקבלן יהא אחראי  5.1

למכללה ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה ו/או לצד ג' כלשהו, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא מן הכלל 

גוף או לרכוש כתוצאה במישרין או בעקיפין ממעשה או מחדל רשלני איזה שהם, הקשורים או ל

הנוגעים בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה. הקבלן יפצה את המכללה ו/או את הניזוק/ים 

לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו)ה( להם)ן(. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המכללה ומי 

 עמם מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל.מט

 בשרותו, במידה הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק 5.1

שייגרמו  , או לפי כל דין אחר, לנזיקין1961ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

 כתוצאה מביצוע שירותי ההסעות. ההסעות אולהם תוך כדי שירותי 

כנגד  לסלק את התביעה המכללה על  נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלןאת אם יתבעו 

  בית משפט בפסק דין סופי. כללה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם על ידיהמ

 נגד כל תביעה או דרישהנזק ועל וכהקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המכללה על כל 

חיהם בגין כל תאונה, ולמכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם כל שהוא, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, ש

לרבות המכללה או עובדיה ו/או לשליחיה, לרבות  בחוזה, 5בפרק שמפורט לאדם כפי חבלה, או נזק 

 הוצאות משפטיות שיהיו להן, במלואן.                

/או אחריותו של הקבלן על פי דין ו/או הסכם זה, מתחייב הקבלן לערוך ו מהתחייבויותרוע מבלי לג 5.1

לעניין ביטוח אחריות ו נשוא הסכם זה ולקיים, בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים,

 1-יות קיימת כלפיו אחריות שבדין ו/או בקשר להסכם זה ולא פחות מהל יכולהכל עוד  גם, מקצועית

שנים לאחר תום תקופת ההסכם, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים ובעלת מוניטין 

על פי שיקול  ו, בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידהמכללה ולטובת לטובתובישראל, ביטוחים 

, ג'נספח  ,ביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום ביטוחיםדעתו, ובלבד שלא יפחתו מה

לן )להלן: הכמפורט לו"(, אישור קיום ביטוחיםלן: "הזה )ל הסכםחלק בלתי נפרד מ ההמהווהמצ"ב ו

 "(.הקבלן ביטוחי"

לערוך  הקבלןהקבלן ו/או מאחריותו על פי דין ו/או הסכם זה, מתחייב  מהתחייבויותמבלי לגרוע  5.5

כל כלי הרכב  עבור ביטוחיים בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה, ולק
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, לרבות כלי הרכב של )בין אם בבעלותה ו/או שכורים ו/או אחרים(במסגרת השירותים נשוא הסכם זה 

 : כאשר כל הביטוחים יותאמו למטרת הסכם זה לרבות הסעה בשכר(קבלני משנה, כמפורט להלן )

 פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב. -חובה כנדרש על יטוחב 5.5.1

 ₪ 1,222,222 של מסך יפחת שלא רכב בכלי השימוש עקב שלישי צד רכוש בגין אחריות ביטוח 5.5.1

 .הרכב לכלי מקיף וביטוח

'(, במלואו או ג צד)למעט  מקיף ביטוחרשאי שלא לערוך  הקבלןהאמור לעיל, מוסכם כי  למרות 5.5.1

 במלואו. להלן 5.6בסעיף  הפטורכזה יחול  במקרה גםבחלקו, אולם 

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  כל)לרבות לנהגים( מצהיר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו  הקבלן 5.6

 או/ו נזק כל בגין, ו/או הנוסעיםהמכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ו/או מי מטעמה 

 ישמש/או ולרבות הנהגים /או עבורו ו מטעמו מי או/ו הקבלן ידי על יובא אשר רכוש לכל שייגרם אובדן

( ולרבות נזק אובדן תוצאתי, שהוא סוג מכל רכב כלי לרבות) נשוא ההסכם השירותים מתן עם בקשר

 לרכוש ביטוח מטעמו מי/או ו הקבלן ערך אם בין וזאת, כאמור לנזק מאחריות"ל הנ את פוטר הוא וכי

 מי או/ו הקבלן יערוך/ערך אם(. בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא הפטור) לאו אם ובין כאמור

 על ויתור יכלול הביטוח כי הקבלן מתחייב, חלקו או/ו, כאמור לרכוש ביטוחלרבות הנהגים  מטעמו

, הנוסעים ו/או מטעמה מי או/ו תלמידיה/או ו מנהליה/או ו עובדיה/או ו המכללה כלפי התחלוף זכות

 . בזדון לנזק שגרם אדם כלפי למעט

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לרבות לנהגים היה לו ו/או למי מטעמו ת, מצהיר הקבלן כי לא בנוסף

, בגין נזק שהוא הנוסעים ו/אוו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה ו/או מי מטעמה  המכללהכנגד 

( על פי ותהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסזכאי לשיפוי בגינו )או 

לערוך על פי אישור קיום ביטוחים וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור.  שהתחייב יםהביטוח

 .בזדון לנזק שגרם אדםהפטור לא יחול כלפי 

הקיים בהסכם לטובת המכללה למען הסר ספק, הפטורים לעיל באים כדי להוסיף על כל פטור אחר 

 ו/או מי מטעמו ולא לגרוע ממנו.

', חתום על ידי מבטחו, גמתחייב להמציא למכללה את טופס האישור על קיום ביטוחים, נספח  הקבלן 5.1

נשוא ימים לפני מועד תחילת ביצוע השירותים  1 -עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ

יטוח וכל עוד ההסכם בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר מידי תום תקופת הב ולהמציאוההסכם 

(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור. בכל מקרה של אי ללעי 5.1כאמור בסעיף 
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באישור קיום הביטוחים שהמציא הקבלן לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן  האמורהתאמה בגין 

ימים מדרישת המכללה, על מנת להתאימם  1 -ולא יאוחר מ לגרום לשינויי הביטוחים באופן מיידי

לפני שיומצא האישור הנ"ל נשוא ההסכם השירותים  אתלבצע  יתחיללהוראות הסכם זה. הקבלן לא 

 כשהוא חתום כראוי על ידי חברת ביטוח מטעמו.  מכללהל

 בהתאם הקבלן בביטוחי האחריות גבולות ואת הביטוח סכומי את עת בכל לעדכן חייב יהיה הקבלן 5.1

 משלימים/או ו נוספים ביטוחים בעריכת צורך יש הקבלן ולדעת היה. מפעילותו הנובעים הביטוח לצרכי

 משלים/או ו נוסף רכוש ביטוח בכל, כאשר, כנדרש אלו ביטוחים לערוך הקבלן רשאי"ל, הנ לביטוחים

 תלמידיה/או ו מנהליה/או ו עובדיה/או  המכללה כלפי התחלוף זכות על ויתור בדבר סעיף ייכלל כאמור

 שם יורחב, חבויות ביטוחי ולעניין בזדון לנזק שגרם אדם כלפי למעט, הנוסעים/או ו מטעמה מי/או ו

 אחריותם בגין, ו/או הנוסעים ו/או תלמידיה ה ו/או מנהליהעובדי/או ו המכללה את לכלול המבוטח

 .צולבת אחריות סעיף של לקיומו בכפוף וזאת, הקבלן מחדלי/או ו למעשי

 .קבלןהעתקי פוליסות ביטוחי ה כללהלמ להמציא, כללהמתחייב, לדרישת המ הקבלן 5.9

 .הקבלן ימתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוח הקבלן 5.12

 .מטעמה מי/או ו המכללה ידי על הנערך ביטוח לכל קודמים יהיו הקבלן ביטוחי 5.11

מתחייב להודיע מיד בכתב למכללה על קרות אירוע ו/או נזק ו/או אובדן בקשר להסכם זה ו/או  הקבלן 5.11

 לשירותים נשוא הסכם זה. 

בעת  הקבלן יביטוח פוליסותידרש לעשותה כדי לממש את יאשר  ההקבלן מתחייב לעשות כל פעול 5.11

 . הדרש לכך על ידהביטוח, אם נ פוליסות, על פי המכללההצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של 

 בלןאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המכללה על פי הפוליסות, יהיה הק הקבלןהפר  5.11

אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי 

 המכללה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כך.

. הקבלן לביטוחי קשראחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות ב הקבלן 5.15

 סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי המכללה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי ההסכם.

 בבחינת הינם, הביטוחים קיום באישור המפורטים האחריות גבולות כי, מוסכם, ספק הסר למען 5.16

 דין כל פי על או/ו זה הסכם לפי חבותו ממלוא אותו פוטרת שאינה הקבלן על המוטלת מזערית דרישה

 או/ו המכללה כנגד דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל מלהעלות מנוע הוא כי, ומתחייב מצהיר והקבלן

 . והיקפם הנדרשים הביטוחים מהות לגבי או/ו האמורים האחריות לגבולות בקשר מטעמה מי
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 בדרישה/או ועל ידי המכללה  וכאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתאין בעריכת הביטוחים  5.11

כלשהי  אחריותטיל הכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או ל לשינויו

 . המטעמ הבאיםעל המכללה ו/או על 

דין, הקבלן מתחייב להביא לגרוע מאחריות הקבלן ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי  מבלי 5.11

לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר לשירותים, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל 

בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות 

לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוח(. למען  5.6 ףבמפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעי

הסר ספק, הקבלן יהא אחראי כלפי המכללה ו/או צד ג' בקשר לשירותים במלואם, בין אם השירותים 

 ניתנו על ידו ו/או קבלן משנה מטעמו.

 קיום אישור את הציג לא לרבות, זה לנספח בקשר מהתחייבותו יותר/או ו אחת הקבלן מילא לא 5.19

 יהיה  לא אולם, זה הסכם של יסודית הפרה הדבר יהווה, המבטח בחתימת המקורי"ב צהמ הביטוחים

 בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל.    כלשהי מהתחייבות הקבלן את לפטור בכך

 

 יחסי הצדדים – 6פרק 

ה בכל מקר .עובדכיחשב הקבלן כעצמאי ולא  ,לבין הקבלן המכללהבכל הקשור למערכת היחסים בין  6.1

המכללה  בכל סכום בו יחויבו כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות  יפצה הקבלן את ,אחרתבו יקבע 

 ובשכ"ט עורך הדין.  משפט

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן בלבד ישא בכל  6.1

לרבות תשלום שכר עבודה, ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה 

 תשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו כן, זכויות סוציאליות

במתן שירותי ההסעה, את  מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו, שיועסק

 האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה.

 

 תשלומים וערבות – 7פרק 

יהיה הקבלן זכאי לתמורה בהתאם  ,תמורת קיום מלא ומדויק של התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה 1.1

מיוחדות שהוזמנו על ידי המכללה ישולמו  . הסעות("מפרט הסעות ומחירים": להלן) בנספח א'לאמור 

 נות אלה.תחול אחריות לעניין התשלומים בגין הזמ על ידה. מובהר בזה שעל המכללה
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סיס אחר, בזה ולא על כל  למען הסר ספק, ההתחשבנות עם הקבלן תעשה אך ורק בהתאם לתנאי חוזה

 "ב. צכגון בגין תשלום לנוסע, תשלום לפי ק"מ וכיו

הוזמנו שגין שירותי ההסעה ב בין הראשון לחמישי של כל חודש קלנדרי יגיש הקבלן למכללה, חשבונות 1.1

עלי ידי המכללה וסופקו בפועל במהלך החודש החולף. לחשבונות יצורפו תצלומי ההזמנות, לפי העניין. 

בכפוף לאישור החשבוניות על ידי המכללה, לפי העניין, ישולמו התשלומים המאושרים לקבלן בתנאי 

 .מיום קבלת החשבונית יום 12תשלום שוטף + 

לתנאים והם יעודכנו בהתאם הגשת ההצעה כונים ליום המחירים המפורטים במפרט ההסעות נ 1.1

  לחוזה זה. 1.6המופיעים בסעיף 

לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע  1.1

 .שירותה

)להלן: כתב  ' לחוזההלפי הנוסח הרצ"ב בנספח  ביצועעם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות  1.5

ועד  1/12/1211-מהתוקף הערבות החל  לכל תקופת ההתקשרות.₪,  12,222, בסכום (ביצוע בותער

ערבות זו באה להבטיח מתן שרות עפ"י תנאי חוזה זה  .מכרזהערבות את ף יחלערבות זו ת ,11/11/1212

זאת בכפוף לתנאי  ותחולט במקרה של אי עמידה בתנאי החוזה ויינקטו צעדים משפטיים נוספים.

 המכרז.

1.6   

מחיר ההתקשרות להארכה לשנה נוספת )השנה שלישית( יהיה עפ"י מדד המחירים לצרכן, הידוע  .א

 ביום מועד תחילת הארכה. מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת הסכם ההתקשרות.

קשרות מהמחיר הידוע במועד חתימת הסכם ההת 12%-במידה ויהיה שינוי במחירי הדלק מעבר ל .ב

 תבוצע התמחרות בהתאם. 

 

 

 

 

 תקופת החוזה וסיומו – 8פרק 

 .(חודשים 11) שנתייםמוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של  1.1

 לשנה עם הזוכה למכללה תינתן הזכות להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי את תקופת ההתקשרות 1.1

השנתיים בתום  חודשים(. מימוש האופציה 16סה"כ שלוש שנים רצופות ) ,נוספים( חודשים 11נוספות )



 

11 

 

המכללה כחודש לפני תום ההתקשרות. ההודעה תינתן בכתב. תנאי  יהיה בהודעה מראש של הראשונות

 המופיעים במועד חתימת ההסכם. ההתקשרות בתקופת ההארכה זהים לתנאים

להביא חוזה  ,הבלעדי רשאית לפי שיקול דעתה תהא המכללה ,לעיל 1.1 -ו 1.1על אף האמור בסעיף  1.1

יום לקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או  12לידי סיום בהודעה מראש של 

אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע 

 ת חוזה זה. בפועל עד למועד סיום ההתקשרות ובכפוף להוראו

במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן, תהיה המכללה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי  1.1

לסיים ההתקשרות באופן מיידי ולאלתר ולקבלן לא תהיינה כל טענות או תביעות כספיות אחרות בגין 

 סיום ההתקשרות.

 הפרות, ביטול חוזה ופיצויים – 9פרק 

 ידועים וברורים וכי אין לו כל טענות לסעיפי החוזה. תנאי החוזהכל הקבלן מצהיר כי  9.1

סכום שיגיע לקבלן, או לגבותם בכל דרך  מכלהערבות האמור המכללה תהא זכאית לנכות את סכום  9.1

 חוקית אחרת.

מהתחייבויותיו על פי חוזה  או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן חילוט הערבות 9.1

 זה.

לבטל החוזה תהא המכללה זכאית , יסודית אם הפר הקבלן את החוזה הפרה ,גרוע מהאמורמבלי ל 9.1

מבלי לגרוע מהזכויות האמורות תהא המכללה ₪. לאלתר וכן לפיצוי מוסכם בסך של __________ 

ו/או לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או  זכאית לתבוע את אכיפת החוזה

 לחלוט את הערבות הבנקאית ו/או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר. 

יסודית של חוזה זה ויזכו את המכללה  הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה ,לעיל מבלי לגרוע מהאמור 9.5

  ל פי כל דין, במקרה של הפרה יסודית.בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה וע

לגבי נכסי הקבלן, כולם או  שתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועלהוטל עיקול זמני או קבוע, או נע 9.5.1

 יום ממועד ביצועם. 12חלקם והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

נכסיו, כולם או חלקם, או  סים לגביל, או ניתן צו כינוס נכנגד הקבלן התראת פשיטת רג ההוגש 9.5.1

שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון,  נגדו פשיטת רגל ובמקרה של קבלן ההוגש

ידור עם נושיו, ס נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק, או שהוא הגיע לפשרה או או שהוגשה

פי סעיף  פשרה למען הסדר אתם עלארכה או  כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען לקבל

 .1911 –)נוסח חדש( תשמ"ב  לפקודת החברות 111
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, או אינו עומד בלוח הזמנים הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה 9.5.1

 .בהתאם לצרכי המכללה

או הציע שוחד, מענק, דורון  הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן 9.5.1

 במכרז ו/או בקשר לחוזה או ביצועו. או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה

במכרז או בקשר עם  וכח להנחת דעתה של המכללה כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנהה 9.5.5

חתימת חוזה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על 

 ההתקשרות עמו.

, לא יראו את  השימוש האמור בזכויות המכללה כמפורט לעילהשתמשה המכללה בחלק מזכויותיה  9.6

המכללה הודיע על כך במפורש ובכתב והקבלן יהיה חייב  כביטול החוזה על ידי המכללה, אלא אם

 התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמור. לעמוד בכל

 שונות - 10פרק 

בין הוראות החוזה  הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירהאם גילה  12.1

לבין הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים, יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל 

 הפירוש שינתן על ידי המנהל, יחייב את הקבלן. ר הפירוש הנכון.הנחיות בדב

ה התייחסות בסעיפי החוזה, ישלימו הוראות המכרז, את הוראותיו מוסכם כי כל מקום בו לא בא 12.1

 ואלה יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

היסעים )מכרז פומבי  מתן שירותיחוזה לוהמכרז בו זכה הקבלן בחוזה המוסכם בין הצדדים כי תנאי  12.1

לא תהא קשורה בכל  המכללההצדדים במלואו וכי  ונה את המוסכם והמותנה ביןמשקפים נכ, (1-1211

פרסומים, הצהרות מצגים, הסכמים התחייבויות בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים  הבטחות,

 בחוזה ואשר נעשו קודם לחתימתו.

בחתימת שני  אושר זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם  כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה 12.1

  הצדדים.

או במכתב רשום, , בפקס חוזה זה תינתן במסירה אישית לפי ל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהוכ 12.5

  לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.

 מבית דואר ישראל. שעות לאחר משלוחה 11הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כקבלתה  12.6
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 ולראיה באו הצדדים על החתום

   

קיי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש   הקבלן

 בבאר שבע בע"מ

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רט הסעות ומחירים: מפנספח א'

 כבוד ל
   בע"מ שבע-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר

 
 להיסעים  הצעת מחיר הנדון:

 טרנזיט מיניבוס מידיבוס אוטובוס  
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 נוסעים + נהג 10עד  נוסעים + נהג 20עד  נוסעים + נהג 25עד  נוסעים + נהג 52עד 

מחיר לפני 
 ממע"

מחיר לפני 
 מוצע ממע"

מחיר לפני 
 ממע"

מחיר לפני 
 מוצע ממע"

מחיר לפני 
 ממע"

מחיר לפני 
 מוצע ממע"

מחיר לפני 
 ממע"

מחיר 
לפני 
 ממע"

 מוצע

שבע -באר
 אביב-לתל

    ש"ח 850   ש"ח 1,260   ש"ח 1,350   ש"ח 1,440 רבתי

שבע -באר
   ש"ח 990  ש"ח 1,250  ש"ח 1,350  ש"ח 1,450 לירושלים

שבע -באר
   ש"ח 1,530  ש"ח 1,755  ש"ח 1,980  ש"ח 2,340 לצפון

שבע -באר
   ש"ח 1,530  ש"ח 1,755  ש"ח 1,890  ש"ח 2,250 לאילת

שבע -באר
   ש"ח 1,755  ש"ח 2,160  ש"ח 2,430  ש"ח 2,880 לרמת הגולן

באר שבע 
   ש"ח 113  ש"ח 160  ש"ח 170  ש"ח 199 לבאר שבע
באר שבע 

לבאר שבע 
 רבתי 

   ש"ח 220  ש"ח 380  ש"ח 400  ש"ח 450 ק"מ( 50)

 

  מצורפת מפה הכוללת את ת"א רבתי. –ת"א רבתי 

 מומלץ( ןיש למלא את המחיר המוצע ) פונקציה של הנחה ממחירו 

  שעות נסיעה. 11ייחשב  –יום עבודה 

 ק"מ רדיוס. 52 -מצורפת מפה הכוללת את אזור ה – ק"מ רדיוס 52-באר שבע רבתי כ 

  מדובר על הערכה שנתית בלבד , באומדןאין המכללה מתחייבת לביצוע ההסעות כפי שמופיע . 
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 חתימה וחותמת החברה_________________                                                                                 
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 פרטים אישיים של קצין בטיחות בתעבורה: נספח ב' 

 

 לחוזה אשר פרטיו האישיים הנם כמפורט להלן: 1.1 קצין  בטיחות בהתאם לסעיף

 

 זהות ________  __        מס' תעודת___________שם פרטי ומשפחה ____

 

 _     מיקוד _________     ____כתובת פרטית  _______________

 

                      טלפון משרד_______________ טלפון נייד__________________

 

 _____________________:  מס' קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורהתעודה של 

 .יש לצרף עותק תעודה 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת: _______________                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור על קיום ביטוחים:  ספח ג'נ
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 אישור עריכת ביטוחים -נספח ג

 
   תאריך:

 
 לכבוד

 שבע-בבאר ע"ש קייהאקדמית לחינוך המכללה 
 1111121שבע -באר , 6עזריאל ניצני רח' 

  

 אישור על קיום ביטוחים של                        )להלן הקבלן"(הנדון:  

 

את הביטוחים  הקבלןחברה לביטוח בע"מ מצהירים, כי ערכנו עבור   אנו החתומים מטה 

"( ההסכם)להלן: "הסעות למתן שירותי  קבלןל המכללההמפורטים להלן, בקשר עם הסכם שנחתם בין 

בקשר להסכם לרבות הסעה בשכר ולרבות כל שירות נלווה  , עובדים וסטודנטיםרציםמללרבות הסעות 

התאריכים שני        ועד ליום    וזאת לתקופה המתחילה ביום  ,("שירותיםה: ")להלן

 "(:תקופת הביטוחנכללים )להלן: "

 פוליסה מספר _________________.  –ביטוח אחריות מעבידים  .1

ביטוח אחריותו של הקבלן, על פי דין, כלפי כל עובדיו וכל מי שייחשבו כעובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף 

בודתם, מבלי לגרוע מכלליות ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב ע

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ₪  12,222,222האמור לעיל בקשר לשירותים, בגבולות אחריות בסך של 

הביטוח. הביטוח לא יכלול כל חריג בקשר ל: פיתיונות ורעלים, עבודות בגובה ובעומק, ימי ושעות 

היה וייחשב המבוטח למעבידם.  עבודה, העסקת נוער, חבות כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם,

הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או תלמידיה אם נטען כי מי מהם נושא 

 חבות לעניין שילוחית נושא באחריות כי מי מהם נטען ו/או בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן

 מי מעובדיו.  כלפי הקבלן

 פוליסה מספר _________________.  -אחריות כלפי צד שלישי  ביטוח .2

ביטוח אחריותו של הקבלן, על פי דין, בגין כל נזק ו/או אובדן, שנגרם ו/או ייגרם לצד שלישי לרבות 

למכללה ו/או מי מטעמה בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים בגבולות אחריות בסך של 

בסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח לא יכלול כל חריג בקשר ל: אש, למקרה אחד ו₪  1,222,222

עשן, התפוצצות, זיהום תאונתי פתאומי ובלתי צפוי, כל דבר מזיק במזון או במשקה, בהלה, מכשירי 

הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטרים פגומים, בעלי חיים, 

השבתות, נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה מכלי רכב וזאת מעל הכיסוי הניתן בפוליסת הרעלה, שביתות ו

תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. המכללה, ₪,  1,222,222כלי הרכב בגבול אחריות של 

עובדיה ו/או מנהליה, לרבות  רכושם, נחשבים כצד שלישי. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או 

בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או  בדיה ו/או הנוסעיםמנהליה ו/או עו
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מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 פוליסה מספר ________________.  -ביטוח אחריות מקצועית  .3

לכיסוי אחריותו של הקבלן, על פי דין, בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או מי מטעמו 

לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור למתן השירותים, בגבולות אחריות בסך של 

בקשר למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול כל חריג סייג או הגבלה ₪  1,222,222

לאי יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, 

זיהום פתאומי ובלתי צפוי, נזק כספי, אובדן ו/או נזק לגוף או רכוש. הביטוח מורחב אובדן מסמכים, 

להיות מוטלת על  בגין חבות אשר עלולהו/או הנוסעים לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה 

מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי הבאים מטעמו, הביטוח יכלול סעיף אחריות 

צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח 

וח כאמור כולל חודשים. הביט 11חבותו של הקבלן כלפי המכללה. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

 תאריך רטרואקטיבי שאינו מאוחר מתאריך תחילת מתן השירותים אך לא לפני ___________. 

 

 כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:
 

ו/או שם המבוטח בכל הפוליסות יכלול את המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה  .1

 "(, בכפוף להרחבות השיפוי שלעיל. המבוטחים הנוספים)להלן: "הנוסעים 

היקף הכיסוי בביטוחים למעט בביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח  .2

בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל,  הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" מהדורה ___________,

ריג רשלנות רבתי ו/או כל חריג ח /לא קייםבפוליסות מבוטלעל כל ההרחבות הכלולות בפוליסות )

לעניין התנהגות המבוטח החורגת מסטנדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד נפשי של פזיזות או 

לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מקרי ביטוח  הקבלןאי אכפתיות ובמקומו יחול על 

 (.המכוסים על פי הפוליסות

ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, לא תגרע -ות בתום לב עלהפרה ו/או אי קיום תנאי הפוליסות וההתני .3

 מזכויות "המבוטחים הנוספים" לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 

כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה(, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח,  .4

 כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי "המבוטחים הנוספים".

קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי "המבוטחים הנוספים", ומבטחו של  הביטוחים הינם .5

הקבלן מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי "המבוטחים הנוספים". 

 .1911 –לחוק חוזה ביטוח התשמ"א  59המבטח מוותר על כל זכות המוקנית לו על פי סעיף 

לום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים הקבלן לבדו יהיה אחראי לתש .6

 המפורטים לעיל. 

הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי "המבוטחים הנוספים" ו/או  .7

עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מי מטעמם, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 

 נת זדון.לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוו
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המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח למזמין הודעה  .8

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי  62בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 הביטוחי.

 

 במפורש.האישור כפוף לתנאי וחריגיי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו בו 

 

 

 תאריך  חותמת המבטח  חתימת המבטח  תפקיד החותם  שם החותם                                                     
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 : נוסח כתב ערבות'דנספח 

 בנק_________                                                                                                 

 תאריך ______________                                                                                                 

  לכבוד, 
 שבע בע"מ )חל"צ(-המכללה האקדמית ע"ש קיי בבאר

 1111121שבע -, באר6עזריאל ניצני רח' 
 

 ערבות בנקאית מס' _________ הנדון:

)להלן: המבקש( אנו ערבים בזה כלפיכם ________________________ע"פ בקשת  .1
 אלפים עשרת  סכום במילים₪ )  12,222לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של 

, בקשר למכרז 15/5/1211חודש אפריל שפורסם ביום )להלן: "סכום הקרן"(, צמוד למדד  ₪(
לחינוך ע"ש קיי בב"ש בע"מ )להלן: המכללה"( לביצוע של המכללה האקדמית  1-1211 מס

 היסעים.

סכום הקרן יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י  .1
עד המדד  -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום 

זה )להלן יקרה סכום הקרן בתוספת  שיפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות
 הפרשי הצמדה" סכום הערבות"(.

אנו מתחייבים בזה לשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות דרישה שתועבר  .1
)עשרה( ימים  12הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות, תוך באמצעות פקסימיליה, כל סכום 

 .מיום קבלת דרישתכם

ותשלום סכום הערבות, יכול שייעשו לשיעורין, ובלבד שסך דרישתכם לתשלום סכום הערבות,  .1
 כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הינה אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה אין אתם חייבים  .5
 לפרט, לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 .1/12/1211 ד ליוםערבות זו תהיה בתוקף ע .6

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת להלן: .1

בע"מ ...............................................................................,  XXXXXXXXXXXבנק 

 .XX-XXXXXXX, מספר פקס:  XX-XXXXXXXמספר טלפון: 

 או להעברה.ערבות זו אינה ניתנת להסבה  .1

 בכבוד רב, 

 בנק _________ 

                                                                  _____________________              ____________ 

 מורשי חתימה שם מלא                         חתימה וחותמת                                                              
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 'הנספח 

 נוסח כתב ערבות ביצוע

 בנק:___________                                                                               תאריך _________

 לכבוד,                                                                                       
 שבע בע"מ )חל"צ(-האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבארהמכללה 

 1111121שבע -, באר6עזריאל ניצני רח' 
 א.נ, 

 ערבות בנקאית מס' _____ הנדון:

ערבים בזה  , הח"מ, בנק____________( אנוזוכההעל פי בקשת __________________ )להלן:  .1
(, הערבות"סכום ")להלן:  אלף ש"ח( עשרים)במילים:, ₪ 20,000לסילוק כל סכום עד לסך של  כלפיכם

של  - 2-2017 פומבי מס'מכרז לפי ( בקשר עם התחייבויותיו הזוכה_ )____שתדרשו מאת _______
מכללה לביצוע היסעים עבור ההמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בב"ש בע"מ )להלן: המכללה( 

 ובהסכם ההתקשרות שנחתם בעקבותיו.  האקדמית לחינוך ע"ש קיי

סכום הערבות או כל חלק ממנו יוצמדו למדד המחירים לצרכן, כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית  .1
 "( באופן הבא:המדדלסטטיסטיקה )להלן: "

 "1211מאי " הינו המדד הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, מדד חודש המדד הבסיסי- 
 .15/6/1211המפורסם ב

לת סכום הערבות הנ"ל, מיידית ולא יאוחר משבעה אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתדרשו במגב .1
ימי עבודה מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם 
טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד בקשר לחיוב כלפיכם, ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור 

 (.הזוכהמאת ____________)

 זאת איננה מותנית ואיננה ניתנת לביטול.התחייבויותינו  .1

 למען הסר ספק, דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה בכל דרך מקובלת. .5

דרישתכם לתשלום יכולה להיות בחלקים והתשלום ייעשה בהתאם לדרישתכם, בכפוף לכך שסך כל  .6
 התשלומים לא יעבור את סכום הערבות הבסיסית.

ט של חלק מהערבות לא ייגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום מוצהר בזאת כי חילו .1
 שלא חולט.

 ועד בכלל. 11/11/1212ותישאר בתוקפה עד ליום  - 1/12/1211 ערבות זו תחל מיום .1

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה לצד שלישי. .9

 :XXXXXXXXXXשכתובתו"מ בעXXXXXXXXXXXעל פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק:  דרישה .12

        : XXXXXXXX פקס מספרXXXXXXXXX     מספר טלפון:
     

 בכבוד רב,

 ______בנק ________                                                                            

      ______________________________________          ____________ 

             חתימה וחותמת מורשי חתימה                          תאריך              שם מלא                   
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 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה: 'ונספח 

    1 תרמיל גב

 12 ס"מ 1  אגד

 1 אספלנית  נייר                                                            

 מטר 1 חוסם עורקים                                                            

 1 מספריים לעזרה ראשונה                                           

 12 משולש בד                                                                  

 1 אגד פלסטי ליד                                                          

 12 סיכות ביטחון

 12 " סטרילי                                         X 1 1פדה גזה, "

 12 בקבוקי יוד                                                                

 12 בקבוקים לחיטוי עור                                                

 1 תחבושת אישית                                                        

 1                      תחבושת בינונית                                  

 1                             תחבושת לכוויות                          

 1 (AIRWAY) נורות לשחרור דרכי אויר 

 זוגות 12 כפפות חד פעמיים                                                     

                                                                  

 בבירור תוכנם והוראות השימוש  בהם.הערה:  על כל בקבוק ועל כל קופסא יצוינו 
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     הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה: 'זנספח 

       

 סימוכין: חוזה שנערך ונחתם ביום_______________

 בע"מ )חל"צ( שבע-המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבארבין: 

 _____________________  לבין: 

 ח.פ. _________________

 ________________________________שכתובתו  

 "הקבלן"להלן 

 של החוזה הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת: 1.6הואיל ובהוראה בסעיף 

 ._________אריך תוקף החוזה עד ליום ההואיל וברצוננו ל

 כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן: מוצהרומוסכם 

 )מצ"ב העתק מהחוזה המקורי(

החוזה המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקורית גם בתקופת הארכת החוזה, מסלולי  .1

תוספת הכוללת  והתמורה עבורם תהיה בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת

 .לחוזה 1.6כפי שנקבע בסעיף  התייקרויות מאושרת

במסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים לעומת החוזה שהסתיים )יש לפרט  .1

ויים לגבי מסלולים שהתארכו ו/או התקצרו ו/או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו/או שינ

 שהיו קיימים.

 _______ מס'במקום האמור בסעיף   1.1

 יהיה ______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

-בארבלחינוך ע"ש קיי האקדמית מכללה ל מקום בחוזה בו  מצוין "המכללה" מתייחס לבכ .1

 בע"מ. שבע

הקבלן מצהיר כי דאג  לבצע את כל המתחייב מתקנות התעבורה, לרבות העסקת קצין  .1

לתקנות התעבורה, לרבות רישום במשרד  11תקנה  טיחות לתעבורה ומהוראות הנוהל שלב

להסיע נוסעים תמורת שכר, וקבלת אישור מעבדה מוסמכת הסעות, רישום הרכב כמורשה 

 לגבי הוראות התקינה של משרד התחבורה לרכב המסיע נוסעים תמורת שכר.
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וזאת לעיל  צוינופרט לשינויים ש ,לתת שירותים עפ"י תנאי החוזההקבלן הצהיר כי ידאג  .5

 מבלי לגרוע מתנאי החוזה על כל סעיפיו.

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                          

 

   

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי   הקבלן

 בבאר שבע בע"מ
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 יוגשו על גבי קובץ אקסל רשימת כלי הרכב –נספח ח' 

 .יש לציין את רשימת כלי הרכב שברשותכם לפי הרשימה המצורפת 

 כלי הרכב המבוטחיםרשימת  

מס' 

 סידורי

 מס' תעודת מספר רישוי סוג הרכב

 ביטוח חובה

 מס' תעודת

  –ביטוח צד' ג' 

 רכוש

 תקופת הביטוח

 מ ___ עד ___ 
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 'טנספח 

 טחון ובטיחותיהנחיות ב - האגף לביטחון, בטיחות ושעת חירום .1

  כללי .א

מתואמות עם  , הנחיותפועל יוצא של מצב הביטחון הנחיות בנושא אבטחת הסעות סטודנטים הן .1

 גורמי הביטחון והבטיחות האחראים שהם: צה"ל ומשטרת ישראל.

 יחות האחראים לקבוע ולשנות את סדרבנוסף לכתוב בהמשך:  מוסמכים גורמי הביטחון והבטי .1

 הסעות בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שיקבעו מעת לעת. אבטחת

 ובעל היתר להסעת סטודנטים. נהג המסיע נוסעים יהיה בעל אזרחות ישראלית .1

 שעות הנהיגה והמנוחה של הנהג תהיינה בהתאם לתקנות התעבורה של משרד התחבורה. .1

 נים.ש 1גיל הרכב אינו עולה על  .5

  ניתן לסווג את ההסעות כדלקמן: .6

 הסעות בתחום הישוב העירוני. 6.1

הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המועצות המקומיות )בעיקר הסעות בתי ספר  6.1

 אזוריים( ורשויות "קו התפר".

 הסעות באזורי גבול, ביהודה, בשומרון ובחבל עזה. 6.1

 

 הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון: .ב

 :ומיגון מושיח .1
 

לשם  היה חמוש, ויש לעשות את כל הניתןהסעה תנועה בתחום העירוני רצוי שהנהג יבכל  1.1

 כך.

ידי  בהסעות המבוצעות על ידי המכללה אל מחוץ לתחום הישוב, הסעות המבוצעות על 1.1

חמושים  י רשויות "קו התפר"( יהיו הנהגיםהמכללה )בעיקר הסעות באזורים ועל יד

 באקדחים.

אחריות על הביטחון ובכלל זה אבטחת הסעות , השומרון ועזהבהסעות באזורי יהודה,  1.1

מבוגר חמוש בנשק בהיא על צה"ל, יהיה הנהג חמוש באקדח, ויהיה מלווה  סטודנטים

צה"ל רשאי לקבוע סדרי  קנה )רוס"ר/קרבין(  בכל רכב היסעים, לפי הנחיית הצבא. ארוך

 ת אלוצריך לבדוק מול צה"ל הנחיו אבטחה נוספים על האמור כאן.

ביהודה שומרון ובחבל עזה חובה על הנהגים לעבור קורס הישרדות וירי בתיאום עם  1.1

 הרשויות ובתיאום עם הקבלן.

תבוצענה בכלי רכב שחלונותיהם יהיו ממוגנים מפני זריקת אבנים, תבערה , לפי מפרטי  1.5

ו דלתות וחלונות הרכב יהי .1919מחודש יולי  19/21 -ו 19/21, 19/21משרד התחבורה 

 עזה.חבל שלבי הסעת מורים ו/או עובדים בשטחי יהודה, שומרון ו סגורים בכל
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אוטובוסים ממוגני ירי יועברו למכללה על פי הדרישות והתכנון של שלטונות הצבא  1.6

 י דרישות המכללה.פ"בעדיפות להסעת נוסעים ע ישמשוו

 קשר .2
 

 כל רכב המסיע  יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו. 1.1

 

כל כלי הרכב מצוידים בקשר  על ידי המכללה בתחומי הקו הירוק בהסעות המבוצעות  1.1

 למוקד המועצה האזורית בטחון כלשהו באזור הטיול.

יותקנו לחצני מצוקה  בכל רכב המסיע נוסעים מהמכללה ביהודה, בשומרון ובחבל עזה 1.1

כיווני בין -דו רמפרויקט "ברק" של חברת "מוטורולה". ציוד זה יאפשר פתיחת ערוץ דיבו

 הרכב למוקד הביטחון, ואזעקת כוחות לסיוע בזמן אמת.

 

 בדיקת הרכב המסיע והוראות האבטחה בעת ביצוע ההסעה .3
 

בו שאין לוודא  הנהג את רכבו מבחוץ ומבפנים כדי לפני עליית הסטודנטים לרכב יבדוק 1.1

 חפץ חשוד.

 

 הנהג יבדוק ויזהה  את הנוסעים הבוגרים העולים לרכב. 1.1

שיש  בהן מלווה חמוש נוסף לנהג, יאבטח המלווה את עלייה וירידת הנוסעים,  העבהס 1.1

 כאשר הוא נמצא מבחוץ ובצמוד לדלת היציאה, וצופה על סביבתו.

יאבטח הנהג ממושבו את העלייה והירידה ממנו, ויהיה  ,בהסעות שאין  בהן מלווה חמוש 1.1

 על הסביבה. ערני ויצפה

יהיה תיק מגיש עזרה ראשונה תקני לשעת הצורך  בכל רכב המסיע נוסעים מהמכללה 1.5

 ' להלן.ונספח 

 מסלול הנסיעה .4
 
לאיסוף ולפיזור  עצירות תהיינה רק בתחנות הקבועותהנסיעה תהיה במסלול קבוע, וה .1

 הנוסעים ובתיאום עם מלווה הקבוצה.

 בשום פנים ואופן אין לעצור לטרמפיסטים, לאסוף אותם ולהסיעם. .1

 

 בחנייהאבטחת אוטובוס  .5
 

      בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלונות נעולים. רצוי שהרכב יימצא במקום חנייה               

 מסודר ושמור.              

 

 

 נחיות בטיחות לנהגה .ג
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בהגיעך לתחנת האיסוף, פתח את הדלת הקדמית בלבד, ודאג שהנוסעים יכנסו לרכב  .1

 מסודרת. בצורה

נוסעים שגילם אינו  1נוסעים בעמידה )באוטובוס ניתן להושיב על מושב אחד אין להסיע  .1

 שנים(. 11 עולה על

וראש מחוץ   במהלך הנסיעה עליך להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב )הוצאת ידיים .1

 לרכב וכו'(.

 .תתבצע הירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמיתבהגיעך לתחנת היעד  .1

ההורדה תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך או בצד שבו נמצא ביתו של הנוסע, כדי  .5

 לא יאלצו לחצות כבישים. שהנוסעים 

אין להעלות או  .קבוצות ומסודרות מראשעליך להקפיד שהנוסעים ייאספו בתחנות הסעה  .6

 נוסעים במקומות מזדמנים.  להוריד 

ותוספת להנחיות הסעות נוסעים המופיעות בחוזר הנחיות ביטחון ובטיחות אלו הנן עדכון  .1

של החוזר  5, החלפת פרק 1221בפברואר  1מועד  מנכ"ל משרד החינוך, התרבות והספורט

  של חוזר הוראות הקבע. 5.1-6המיוחד ו' התשנ"ז וסעיף 

על כן הקפד שרכבך  כלי הרכב שהסיעו נוסעים היו מעורבים, בעבר, בתאונות דרכים.

 .נוסעים יר ובטיחותי לביצוע הסעותיהיה במצב כש

בצורה בטוחה ולמנוע  ביצוע נאות של ההנחיות שהובאו לעיל יאפשר לך להסיע נוסעים

 מפגעים ותאונות.

 

 שירותכ .ד

 :הרכב כלי כשירות  .1

 :הבאות בדרישות יעמוד למכללה שירותים להספקת מתייצב אשר תחבורה אמצעי כל

 .בתוקף( ומקיף חובה) חביטו ופוליסות רכב רישיון 1.1

 פי על הנדרשים הבטיחות אביזרי בכל ,מיקום וזיהוי ניווט במערכות מצויד הרכב 1.1

 .דיבורית + נייד וטלפון חילוץ ערכות ,מילוט ערכות לרבות ,החוק

 הקרנת המאפשרות ווידאו אודיו ומערכות ותקינה יעילה אויר מיזוג מערכת מותקנת 1.1

 .ומוסיקה רדיו והשמעת סרטים

 .ומסודרים נקיים הרכבים 1.1
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 .מנפחו 92% בלפחות מלא דלק מיכל 1.5

 )שמונה( שנים. 1 על עולה לא הרכב מודל 1.6

 

 :הנהגים כשירות  .1

 :הבאות בדרישות יעמוד למכללה- שירותים להספקת מתייצב אשר נהג כל

 .ומכובדת נקייה, מסודרת, הולמת בהופעה להסעה יופיע 1.1

 .המבוקש הנסיעה מסלול את יכיר 1.1

 נציג עם הנסיעה במהלך קשר יאפשר אשר לדיבורית התקן כולל נייד בטלפון יצויד 1.1

 .השירות נותן או/ו המכללה

 דעתה שיקול לפי, כלשהו נהג להחליף השירות מנותן, עת בכל, לדרוש רשאית מכללהה 1.1

 אחר נהג ולהעמיד מכללהה דרישת אחר למלא בזאת מתחייב השירות ונותן, הבלעדי

 .במכרז הנדרש הכשירות בתנאי העומד, במקומו

 .בחוק כנדרש ושינה מנוחה לאחר יהיה לנסיעה יתייצב אשר נהג 1.5

 

 :חילופי רכב  .1

, המציעה לרשות השירות נותן העמיד אותו רכב בכלי תקלה ארעה בו מקרה בכל 1.1

 חלופי רכב כלי, התקלה על ההודעה קבלת עם מיד לשלוח השירות נותן מתחייב

 .תקלה ארעה בו הרכב נמצא בו למקום סוג מאותו

 מתחייב, ההסעה שירותי מתן לצורך המוזמן הרכב כלי להעמיד ניתן לא בו במקרה 1.1

 להסעה ההזמנה תנאי ובכל המכרז תנאי בכל העומד חלופי רכב להעמיד השירות נותן

 .המוזמן מהרכב יותר גדול או בגודלו שווה זו

 

 :המוכר הספק אחריות  .1

 האמצעים כל נקיטת תוך, ההסעה שירותי את לבצע בזאת מתחייב המוכר הספק 1.1

 מכל פגיעה או/ו נזק כל של ,, עת בכל, למניעה, העניין בנסיבות, המתאימים הדרושים

 .לרכוש או/ו לאדם סוג
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 מוסכמים פיצויים  .ה

 
 כללי: .1

 ייגבו ,הנדרשות מתוקף הסכם זה השירות וברמות השירות באיכות יעמוד לא והקבלן במידה 1.1

 ;שירות בתקני עמידה אי בגין בקנסות כמופיע םפיצויים מוסכמי ממנו

 בחתימה מחשבונית קיזוז של בדרך ויעשה יכול המזמין ידי על מוסכמים פיצויים מימוש  1.1

 .אחרת דרך בכל המזמין ידי על או/ו המזמין מטעם חתימה מורשה של ואישור

 כנגד אחרת סנקציה כל הפעלת מהמזמין למנוע כדי בטבלה המפורטים בפיצויים אין, כי יובהר 1.1

 .החוזה ערבות חילוט לרבות, הקבלן

 

 :שירות בתקני עמידה אי בגין קנסות מנגנון  .2

 את לבטל רשאי המזמין יהיה, בהסכם לעיל המפורטות בדרישות יעמוד לא והקבלן במידה 1.1

, הקבלן עם יחסו את ולסיים, והבלעדי המוחלט דעתו לשיקול בהתאם, ההתקשרות הסכם

 י"עפ למזמין העומד אחר אמצעי כל או/ו הקבלן שמסר הבנקאית הערבות חילוט תוך לרבות

 .דין כל

 :שירות בתקני עמידה אי בגין)לפני מע"מ(  קנסות 1.1

 יסודית הפרה המהווים השירות ברמת עמידה אי של המדדים מוגדרים שלהלן בטבלה 1.1.1

 הקבלן עם ההתקשרות את להפסיק למזמין זכות המקנה ,שלעיל השירות אמנת של

 :לעיל המפורטים הקנסות כל לרבות (SLA) השירות לאמנת בהתאם מידית
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 רמת השירות הנדרשת

 
 

 החריגה

 
 

 גובה וסוג הפיצוי

פיצוי מקסימלי 
חוזר בגין חריגה 

חוזרת מרמת 
 השירות

דקות לפני  5התייצבות 
הקבוע בלוחות הזמנים 
שהוגדרו במסגרת המכרז 

 וההזמנה

 5איחור בהתייצבות מעל 
דקות ועד שעה משעת 

 היציאה

 ללא הגבלה לכל אירוע₪  122

דקות לפני  5התייצבות 
הקבוע בלוחות הזמנים 
שהוגדרו במסגרת המכרז 

 וההזמנה

איחור מעבר לשעה משעת 
 היציאה

 ללא הגבלה לכל אירוע₪  1,222

רכבים בעלי שנתון כפי 
 שמוגדר במכרז זה

רכב משנתון לא מתאים 
 לתנאי ההסכם

 ללא הגבלה לכל אירוע₪  522

ציוד הרכב כפי שנדרש 
 במסגרת המכרז

 ללא הגבלה לכל אירוע₪  522 רכב שאינו מצויד כנדרש

 ללא הגבלה לכל אירוע₪  152 רכב שאינו נקי ומסודר רכב נקי ומסודר
הגעה של רכבים תקינים 

 לביצוע הסעות
רכב לא תקין שהוחלף 

 במהלך הנסיעה
 הגבלהללא  לכל אירוע₪  522

נהג הגיע ללא ביטוח או  ביטוח ורישיון בתוקף
 רישיון בתוקף

 ללא הגבלה לכל אירוע₪  152

הגעה עם מיכל דלק מלא 
 מנפחו 92%בלפחות 

הגעה עם מיכל דלק שאינו 
 מנפחו 92%מלא בלפחות 

 ללא הגבלה לכל אירוע₪  522

אי שיבוץ נהג שלגביו נדרש 
 כי לא ישובץ לפרויקט

יו נדרש שלא שיבוץ נהג לגב
 ישובץ לעבודה בפרויקט

 ללא הגבלה על כל אירוע₪  522

 


