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  מחלקת מכרזים                                                                                             

   20111/פומבי מכרז  חוזה היסעים
  

  ._______שנת _______לחודש _______ שנערך ונחתם במכללת קיי ביום 

  

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

                 

  מצד שני                                       _________________________:        לבין

                  

  .והקבלן הנו הזוכה בהצעה למתן שירותי הסעות מיוחדות    :הואיל

עובדים , להסעת מורים, וברצון מכללת קיי שהקבלן יבצע שירותי הסעות עבורה  :והואיל

  .וסטודנטים

  .ששירותי ההסעות יינתנו בהתאם להוראות חוזה זה םמעונייניוהצדדים   :    והואיל

  

  : הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוצהר

  

  כללי – 1פרק 

  .דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה 1.1

  .גדר להלןבחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמו 1.2

לרבות העמותה לקידום  ,)צ"חל( שבע-בארבש קיי "לחינוך עהאקדמית מכללה ה  "המכללה"

 .שבע- בבאר ש  קיי"פרויקטים בחינוך תרבות וספורט ליד המכללה האקדמית לחינוך ע

  איש קשר נעמי –שבע -באר 71ל "קק, ה בבית יציב"והמרכז להשתלמויות עו

  .               "הקבלן"

  ……' ש  קיי הצעה מס"לחינוך עהאקדמית להציע הצעת מחיר למכללה   בקשה    "הצעה"
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המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל  , הידועמדד המחירים לצרכן    "המדד"

  .מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

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

  :חלק בלתי נפרד מחוזה זה מסמכים שלהלן מהוויםה 1.3

  .מפרט הסעות ומחירים            - '  נספח א        

  .קצין בטיחות            - '  נספח ב        

  .אישור על קיום ביטוחים            - '   נספח ג        

  .נוסח ערבות בנקאית לחוזה            - '  נספח ד        

  .תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה            - '  נספח ה        

  .הודעה על הארכת תוקפו של החוזה            - '   נספח ו        

  .                  הנחיות בטחון ובטיחות             –'  נספח ז        

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

התנאים והדרישות שבהם  כי ידועים וברורים לו לאשורם, הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה 1.4

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

כלי הרכב , מיומנותה, הכישורים, המשאבים הכספיים, היכולת, הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע 1.5

שיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעות וכן פוליסת יהר כל, הציוד, מתאימים במספר הנדרשה

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

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

בהתאם לתנאים , ובדייקנות ביעילות, בנוחות, זה לבצע את ההסעות בבטיחותהקבלן מתחייב ב 1.6

  .כלליים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזהה

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב  1.7

או /שיון וירק לאחר קבלת אותו ר כל דין תבוצע או מילוי תנאי אחר על פי/או היתר ו/שיון ויקבלת ר

  .  או מילוי אותו תנאי/היתר ו

  .ההסעות שיון לשאת נשק ויהיו חמושים כל זמן מתן שירותייהנהגים יהיו בעלי ר 1.8

הן על  1983 –ג "הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ 1.9

 .ידי הנהגים והן על ידי הנוסעים
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  שרותי הסעה – 2פרק 

  .קבלן מתחייב בזה לבצע הסעות מיוחדות שיזומנו על ידי המכללה וזאת בהתאם לתנאי חוזה זהה.   2.1

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

  .או באמצעות הפקסימיליה/ו           

ל ונקי וכשיר לביצוע ההסעות והכ, עם רכב תקין, בזמן, ייצב במקומות האיסוףהקבלן מתחייב להת 2.2

  .על פי הוראות המזמין

ידאג  לרכב , הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה 2.3

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

 . תנאים שבמסמכי  החוזהה

כי מרכב , הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה 2.4

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

ותקנות התעבורה כפי שיהיו  סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה,  אביזריהם, ציודם

 .כלי הרכבשיונותיהם של ילרבות התנאים בהם או בר, מעת לעת, בתוקף

יהיו שנים ו 10גילם לא יעלה על  הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות 2.5

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

, רזרבהגלגל , לרבות ערכת חילוץ, וסעיםננדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות ה

ל כמפורט בתקנות והכ ,מטפי כיבוי  אש תקניים וארגזי עזרה ראשונה, משולש אזהרה, מגבה

  .כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, התעבורה

  .דרש לעשות כןהקבלן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיי 2.6

הקבלן מתחייב לצורך מתן שירותי הסעות על פי מסמכי החוזה להעסיק עובדים מיומנים וכשרים  2.7

שיונות נהיגה תקפים לסוגי הרכב בהם יבוצעו יר הנם בעלי, הרכב להסעות כאמור וכי הנוהגים בכלי

 .ההסעות

קצין בטיחות , חוזה זה  הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק כל תקופת תוקפו של 2.8

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

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

לן הנם שיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבייוודא כי ר, בין היתר. מסמכי החוזה
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שיונות של כלי יכי הרכבים המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והר, בתוקף

   .הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות

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

את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות  ן יעביר למכללהבתיאום מראש ובכתב עם המכללה והקבל

  . החדש

קודם  כלי הרכבהקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ב 2.9

                .                                                             להעלאת הנוסעים וכן במהלך ובסיום הנסיעה לאתר חפצים חשודים

הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב בעת מתן שירותי ההסעות אנשים זרים כלשהם וכן לתדרך  2.10

  .את הנהגים לפעול כנדרש

או אחד העובדים /ו הנהג מבלי שיהא עליו לנמק זאת לדרוש מהקבלן להחליף את, המנהל יהא רשאי 2.11

 .והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישות המנהל

  שינויים -   3פרק 

. שעות מראש 12בהודעה בכתב של  הלבטל הסעה מיוחדת שהוזמנה על יד תהיה רשאיתהמכללה  3.1

או פיצוי אחר כלשהו בגין /לקבל תשלום ו זכאילא  יהיה הקבלן , כאמור, ניתנה הודעת ביטול

  .ההזמנה שבוטלה

 ממועד התייצבות  )שתים עשרה שעות(שעות  12-מאם בוטלה ההזמנה להסעה מיוחדת פחות   3.2

   .ממחיר ההצעה במכרז 50%של   הקבלן יהיה זכאי לפיצוי, הרכב

                    במועד שהוזמן והודיעו לנהג במקוםבמקום ו טרנזיט/מיניבוס/מידיבוס/התייצב אוטובוס          

   .מתעריף יום עבודה 50% - המזמין יחויב  ב . על ביטול ההזמנה  יצבותההתי          

  איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה                                                             – 4פרק 

  או כל טובת, כולו או מקצתו, הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה 4.1

  בל את הסכמת יקכן אלא אם , בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פיו לאחר הנאה על        

  .                                                 מראש ובכתב , המכללה        

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר  4.2

המכללה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא  .קבלת הסכמת המכללה מראש ובכתב
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כל מקרה תהא ב. ים/י משנה מסוים/שלא לאשר העסקתו של קבלן, נימוקים להחלטתה חייבת במתן

  .האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן

ם בתנאים המפורטים להעסקת קבלני משנה שאינם עומדי המכללהבכל מקרה לא תינתן הסכמת 

בשינויים המחויבים ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי  בהצעה לתנאים הכלליים  2 -ו 1פרקים ב

  .ההתקשרות עם קבלני המשנה

  נזיקין וביטוח – 5פרק 

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

  .השירותים על פי חוזה זה

בלי , או נזק  איזה שהוא, חבלה, הקבלן יהא אחראי  אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה   5.2

' או לצד ג/או לשליחיה ו/או לעובדיה ו/למכללה ושייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא יוצא מן הכלל 

, לגוף או לרכוש כתוצאה במישרין או בעקיפין ממעשה או מחדל רשלני איזה שהם, כלשהו

הקבלן יפצה את       . הקשורים או הנוגעים בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה

הקבלן משחרר ). ן(להם) ה(בכל דמי הנזק שיגיע לו, ים לפי המקרה/או את הניזוק/המכללה ו

חבלה או נזק , לחלוטין ומראש את המכללה ומי מטעמם מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה

  .ל"כנ

       במידה , בשרותו לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק, הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי      5.3

        לנזיקין , או לפי כל דין אחר, 1968) נוסח חדש(ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין      

 .כתוצאה מביצוע שירותי ההסעות שייגרמו להם תוך כדי שירותי ההסעות או    

   לסלק את התביעה  יהא על הקבלן, המכללה על  נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעילאת אם יתבעו     

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

 הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המכללה על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה    

        חיהם בגין כל ולש, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם כל שהוא   

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

  .                במלואן, לרבות הוצאות משפטיות שיהיו להן  

מתחייב הקבלן לערוך , כל דין תחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראותמבלי לגרוע בה  5.4

  :על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן
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  :יפחתו מסך בגבולות אחריות שלא, ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין 5.4.1

  ) ב"מאתיים וחמישים אלף דולר ארה($  250,000תובע 

  ).ב"רהאחמש מאות אלף דולר ($  500,000) םחודשי 12(מקרה ותקופה 

על ידי הקבלן בקשר עם  קבלני משנה ועובדיהם המועסקים, ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים 5.4.2

  .החוזה

 - רכוש לכלי הרכב המשמשים לביצוע ההסעות בגבולות אחריות שלא יפחתו מ' ביטוח צד ג 5.4.3

לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח כולל הרחבה ) ב"מאה וחמישים אלף דולר ארה($  150,000

  .חובה

  :בפוליסות יכללו התנאים הבאים 5.5

י המנהל יכללו בשם "סטודנטים וכל הנוסעים באותה הסעה שאושרו ע, עובדים, מורים: המכללה 5.5.1

 .עובדיו

 .אחריות צולבתבביטוח החבות ייכלל סעיף  5.5.2

יעשה , פי רצון המבטח בין על פי בקשת הקבלן ובין על, ייכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח 5.5.3

 .יום לפחות לפי מועד הביטוח המבוקש 30 בהודעה מוקדמת שתימסר גם למכללה

 .אי קיום תנאי הפוליסות על ידי הקבלן לא יפגע בזכויות המכללה 5.5.4

זה אלא איחור בהגשת תביעה וכיוצא ב, זכויות המכללה לא יפגעו מחמת אי הודעה על אירוע נזק 5.5.5

 .אם המקרה היה ידוע למכללה

 . כלפי המכללה בבוטל זכות השיבות 5.5.6

  .פוליסהבהמכללה תהיה מוטב  5.5.7

אישור על קיום "למכללה  להבטחת התחייבותו של הקבלן לביצוע הביטוחים דלעיל ימציא הקבלן 5.6

כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח שתאושר . לחוזה זה 'כנספח גבהתאם לנוסח המצורף  "ביטוחים

 .המכללהעל ידי 

הרי , כולם או מקצתם דלעיל 5.5צע את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי סעיף היה והקבלן לא יב 5.7

וחים רשאית לבצע את הביט המכללהתהא  ,מבלי להטיל על המכללה חבות כל שהיא בקשר לכך
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מכל  שולמו על ידההביטוח לרבות הפרמיות השוטפות ולנכות כספים אלה ש ם את דמילתחתיו ולש

  .  דרך חוקית אחרת בכל או לגבותם מהקבלן, חוזה זה בכל זמן שהואסכום שעליה לשלם לקבלן מכוח 

  יחסי הצדדים – 6פרק 

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

, כאמור, המכללה  בכל סכום בו יחויבו כתוצאה מתביעה יפצה הקבלן את ,ה בו יקבע אחרתמקר

  .ט עורך הדין"ובשכ  ות משפטוכן בהוצא

ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן בלבד ישא , השגחתו, עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו  6.2

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

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

במתן שירותי  שיועסק, מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו כמו כן

  .את האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה, ההסעה

  תשלומים וערבות – 7פרק 

הקבלן זכאי לתמורה  יהיה ,תמורת קיום מלא ומדויק של התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה  7.1

מיוחדות שהוזמנו על ידי  הסעות. )מפרט הסעות ומחירים: להלן( 'בנספח אבהתאם לאמור 

תחול אחריות לעניין התשלומים בגין הזמנות  מובהר בזה שעל המכללה. המכללה ישולמו על ידה

  .אלה

סיס בכל  זה ולא על ההתחשבנות עם הקבלן תעשה אך ורק בהתאם לתנאי חוזה, למען הסר ספק

  . ב"צמ וכיו"תשלום לפי ק, כגון בגין תשלום לנוסע, אחר

גין שירותי ההסעה ב חשבונות, בין הראשון לחמישי של כל חודש קלנדרי יגיש הקבלן למכללה  7.2

לחשבונות יצורפו תצלומי . הוזמנו עלי ידי המכללה וסופקו בפועל במהלך החודש החולףש

ישולמו התשלומים , לפי העניין, ר החשבוניות על ידי המכללהבכפוף לאישו. לפי העניין, ההזמנות

  .יום 60+ המאושרים לקבלן בתנאי תשלום שוטף 

לתנאים והם יעודכנו בהתאם הגשת ההצעה המחירים המפורטים במפרט ההסעות נכונים ליום   7.3

   .לחוזה זה 7.6המופיעים בסעיף 

מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע "מעלכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה יתווסף   7.4

  .התשלום
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: להלן( לחוזה' ב בנספח ד"עם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות בנקאית לפי הנוסח הרצ  7.5

י "ערבות זו באה להבטיח מתן שרות עפ. לכל תקופת ההתקשרות, ₪ 10,000בסכום , )כתב ערבות

  .תנאי החוזה ויינקטו צעדים משפטיים נוספיםתנאי חוזה זה ותחולט במקרה של אי עמידה ב

              הידוע באמצע , י מדד המחירים לצרכן"מחיר ההתקשרות להארכה לשנה נוספת יהיה עפ.  א       7.6 

 .6.8.2012בתאריך  התקופה             
 מהמחיר הידוע באמצע התקופה 20%- במידה ותחול עליה במחירי הדלק מעבר ל. ב      

 . תמחרות להארכת ההסכםה  תבוצע 6.8.2012בתאריך            
  תקופת החוזה וסיומו – 8פרק 

  .חודשים 24מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של   8.1

את תקופת תוקפו של חוזה זה לתקופה  לפי שיקול דעתה הבלעדי, זכות להאריךתינתן הלמכללה   8.2

  .   ההודעה תינתן בכתב. יום מראש 30ן על כך הודעה לקבלן של שנה נוספת ובלבד שתינת

הבלעדי להביא חוזה  לעיל תהא המכללה רשאית לפי שיקול דעתה 8.2 -ו 8.1על אף האמור בסעיף   8.3

או תביעות כספיות או /לקבלן לא תהיינה כל טענות ו. יום לקבלן 30לידי סיום בהודעה מראש של 

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

  . ביצע בפועל עד למועד סיום ההתקשרות ובכפוף להוראות חוזה זה

  ביטול חוזה ופיצויים, הפרות – 9פרק 

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

או לגבותם בכל דרך , סכום שיגיע לקבלן מכלהערבות האמור ת לנכות את סכום המכללה תהא זכאי       9.2

  .חוקית אחרת

מהתחייבויותיו על פי  או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן חילוט הערבות 9.2

  .חוזה זה

פי על  תתהא המכללה זכאית משפטי, יסודית אם הפר הקבלן את החוזה הפרה ,מבלי לגרוע מהאמור 9.3

מבלי לגרוע מהזכויות האמורות תהא המכללה זכאית לתבוע את אכיפת  .חוק החוזים ועל פי כל דין

או לחלוט את הערבות הבנקאית /או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/ו החוזה

  . או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר/ו

יסודית של חוזה זה ויזכו את המכללה  באים יחשבו כהפרההרי האירועים ה ,מבלי לגרוע מהאמור 9.5

  .במקרה של הפרה יסודית, בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין
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כולם או , לגבי נכסי הקבלן שתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועלאו נע, הוטל עיקול זמני או קבוע 9.5.1

 .יום ממועד ביצועם 30וסרו לחלוטין תוך חלקם והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או ה

או , כולם או חלקם, נכסיו או ניתן צו כינוס נכסים לגבי, לנגד הקבלן התראת פשיטת רג ההוגש 9.5.2

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

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

 233פי סעיף  ארכה או פשרה למען הסדר אתם על או שהוא פנה לנושיו למען לקבל, או חלקם, כולם

 .1983 –ב "תשמ) נוסח חדש( לפקודת החברות

או אינו עומד בלוח הזמנים , הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה 9.5.3

 .מכללהבהתאם לצרכי ה

דורון או , מענק, או הציע שוחד הוכח להנחת דעתה של המכללה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן 9.5.4

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

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

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

  .עמו

לא יראו את  השימוש האמור בזכויות , לעיל 9.4השתמשה המכללה בחלק מזכויותיה על פי סעיף  9.6

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

  .בויותיו על פי החוזה כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמורהתחיי חייב לעמוד בכל

  שונות -  10פרק 

בין הוראות החוזה  או סתירה/או בהוראות הנספחים ו/הקבלן סתירה בהוראות החוזה ואם גילה   10.1

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

  .יחייב את הקבלן, הפירוש שינתן על ידי המנהל .רוש הנכוןר הפילקבל הנחיות בדב

הצדדים במלואו וכי  ונה את המוסכם והמותנה ביןמוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכ 10.2

הסכמים התחייבויות בין בכתב , הצהרות מצגים, פרסומים ,לא תהא קשורה בכל הבטחות המכללה

  .שר נעשו קודם לחתימתושאינם נכללים בחוזה וא, ובין בעל פה

בחתימת שני  אושר זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם  הסכמה או שינוי מהוראות חוזה, כל ויתור 10.3

  .הצדדים



 שבע-בארבש קיי "ע לחינוך האקדמית המכללה
  )צ"חל( מ"בע

 08-6402765 :פקס 08-6402718 :'טל 84536מיקוד  4301. ד.ת ,33יהודה הלוי ' רח
 

, או במכתב רשוםבפקס , חוזה זה תינתן במסירה אישית ל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפיכ 10.4

  .לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה

  .מבית דואר ישראל שעות לאחר משלוחה 72ום תחשב כקבלתה הודעה שנשלחה בדואר רש 10.5

                             

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום

  

___________________                                          __________________  

  האקדמית לחינוך  המכללה                                                          הקבלן                 

  שבע- ש קיי בבאר"ע                                                                                                           
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  רט הסעות ומחיריםמפ: 'נספח א

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

   להיסעים הצעת מחיר :הנדון

  יש למלא את כל הטבלה גם במקומות שאין בהם כתב כמויות. כתב הכמויות בטבלה הן הערכה שנתית

 .שעות נסיעה 12ייחשב  –יום עבודה  •

 .הלוך חזור באותו היום –ים אביב ולירושל- הקפצות לתל •

 ).שמורת פורה, להבים, לקייה, ערד, כסייפה, חורה(מ "ק 50הקפצות בסביבה הקרובה עד  •

 . מדובר על הערכה שנתית בלבד, אין המכללה מתחייבת לביצוע ההסעות כפי שמופיע בכתב הכמויות •
  

  

  חתימה וחותמת החברה

  

___________________________________  

  

  

יום עבודה ייחשב 
  שעות נסיעה  12

  אוטובוס
  נהג+ נוסעים  52עד  

        - מידיבוס
נהג     + נוסעים  25עד       

  – מיניבוס
  נהג+ נוסעים  20עד  

  – טרנזיט
  נהג+ נוסעים  10עד  

  כ"סה מחיר כמות  כ"סה מחיר כמות  כ"סה מחיר כמות  כ"סה מחיר  כמות  

-יום עבודה מבאר
  אביב- שבע לתל

25            5            

- יום עבודה מבאר
  שבע לירושלים

20            5            

- יום עבודה מבאר
  שבע לצפון

16                        

- יום עבודה מבאר
  שבע לאילת

3                        

הקפצות בתוך 
  העיר

5            5            

- הקפצות מבאר
  שבע לירושלים

  או
  אביב- תל

5                        

הקפצות בסביבה 
 50הקרובה עד 

  מ"ק

35            20            

  כ"סה
  מ"מחיר לפני מע

                        

  כ מחיר"סה
  מ"כולל מע
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  פרטים אישיים של קצין בטיחות בתעבורה: 'ח בנספ 

  

  :לחוזה אשר פרטיו האישיים הנם כמפורט להלן 2.8 קצין  בטיחות בהתאם לסעיף

  

  ________ זהות  תעודת' מס__        _______________שם פרטי ומשפחה 

  

  _________     מיקוד _         ___________________כתובת פרטית  

  

                       __________________טלפון נייד_____________ __טלפון משרד

  

  _____________________:  'מס קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורהתעודה של 

  

  

  

  

  

  

  

  _______________: חתימה וחותמת                                                                                                 
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  אישור על קיום ביטוחים:  'ספח גנ

  לכבוד
  שבע- בבאר ש קיי"עהאקדמית לחינוך המכללה 

  84536שבע -באר, 33יהודה הלוי ' רח
    

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

  

  ")החוזה: להלן( ועובדי מינהל עובדי הוראה למתן שירותי הסעות תלמידים___________חוזה מיום 

  :מ מצהירים בזאת כדלקמן"חברה לביטוח בע____________________________ אני החתום מטה 

   :להלן הביטוחים אשר הוצאו בקשר עם חוזה זה  .1

  .ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור  .א  

  )ב"ארה - דולר($    250,000גבול לתובע      

  )ב"ארה -דולר($  500,000) חודשים 12(ה  למקרה ולתקופ    

     קבלני משנה ועובדיהם המועסקים בביצוע , ביטוח תביעות מעבידים  עבור כל העובדים  .ב   

         $  5,000,000ב לתובע "ארה$  1,500,00העבודות על פי החוזה בגבולות אחריות של                                  

  ).חודשית 12(ב למקרה ולתקופה "ארה                            

   32סעיף  -  " לשימוש למטרות הסעת נוסעים בשכר או בתמורה"כולל כיסוי ( ביטוח חובה  .ג

  )28סעיף ו              

 בגבולות , ב"רכוש לכלי הרכב המשמשים למתן השירותים לפי הרשימה המצ' ביטוח צד ג   .ד

         ב כולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים "ארה$  150,000–ו מ אחריות שלא יפחת                 

  .בביטוח חובה                 

  :ל"למטרות הפוליסות הנ .2

  .הקבלן והמכללה  -המבוטח בפוליסה יהיה        

  :בכל הפוליסות הנזכרות  נכללים הסעיפים הבאים .3

  .המכללה ועובדיה  יכללו בשם המבוטח  .א

  .לל  סעיף אחריות צולבתכיבביטוח חבות י  .ב
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יעשה , בין על פי בקשת הקבלן ובין על פי רצון המבטח, כלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוחנ  .ג

  .יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש 60, בהודעה מוקדמת  שתימסר גם למכללה

אלא  ,ב"כיוצאיחור בהגשת תביעה ו, נקבע כי זכויות המכללה לא תיפגע מחמת אי הודעה על נזק  .ד

 ש קיי"לחינוך עהאקדמית אם המקרה היה ידוע למכללה אשר מוגדרת לצורך סעיף זה המכללה 

  .מ"בע שבע-בבאר

  .ש קיי"לה זכות השיבוב כלפי המכללה לחינוך עבוט  .ה

   .הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות ולמילוי כל החובות המוטלים על המבוטח לפי תנאי הפוליסות    .4

  .המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים חוב כלפי המכללה) אם יש כזה(       

    המפקיע אן מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ) אם יש כזה(כל סעיף בפוליסות    .5

   מזכה את ה "טוח ראשוניבי"ל הוא "הביטוח על פי הפוליסות הנ. המכללהלא יופעל כלפי  ,ביטוח אחר      

 בכיסוי      מבלי שמבטחי המכללה  האחרים יורשו להשתתף , המכללה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו      

  .ל"נזק או חבות המכוסים לפי הפוליסות הנ     

    למעט בתביעות המוגשות נגד הקבלן - )  אם קיים כזה(בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה בפוליסות   .6

             כל חריג . כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות האחרים, הוראה המפקיעים או המגבילים כיסוי      

יחול חוק הפיצויים לנפגעי תאונות , טעינה ופריקה כלי רכב, מכשירי הרמה, מעליות, המתייחס למנופים      

 חומרים רעילים או מזיקים במזון , בהלה, שיטפון, מים, חפירות, )ב"ארה$  150,000עד לסך של (דרכים      

     , בעלי חיים, עבודת נוער, קבלני משנה ועובדיהם, קבלנים, מכשירים סניטריים סוג ותיאור, או משקה     

  .המכללה שבה פועל הקבלן, אופניים     

    כך לא יחול בו או ללא ולפי, ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה  .7

  .הסכמתכם מראש ובכתב     

                                                                                          _____________  

  חיםהמבטחתימת                                                                                             

  

  ' ________פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס

  ' _________פוליסת ביטוח חבות מעבידים מס
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  .יש לציין את רשימת כלי הרכב שברשותכם לפי הרשימה המצורפת •

  רשימת כלי הרכב המבוטחים  

' מס

 סידורי

  תעודת' מס  מספר רישוי  סוג הרכב

  ביטוח חובה

  תעודת' מס

   –' ג' ביטוח צד

  רכוש

  ת הביטוחתקופ

  ___ עד ___ מ 
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  נוסח כתב ערבות: 'נספח ד

  _________בנק                                                                                                 

  ______________תאריך                                                                                                  

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

  84536שבע -באר, 33יהודה הלוי ' רח
  

  ________' _ערבות בנקאית מס :הנדון

אנו ערבים בזה ) המבקש: להלן(__________________________________ פ בקשת "ע .1
 סכום במילים( ₪  20,000עד לסכום כולל של , לפי דרישתכם, כלפיכם לתשלום כל סכום

בקשר למכרז , להלן Xצמוד למדד לפי האמור בסעיף , ")סכום הקרן: "להלן( )₪עשרים אלף 
לביצוע ") המכללה: להלן(מ "ש בע"ש קיי בב"האקדמית לחינוך ע של המכללה 1/2011' מס

 .היסעים

י "כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע, סכום הקרן יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן .2
_________  בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

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

לרבות דרישה שתועבר , אנו מתחייבים בזה לשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב .3
ימים ) עשרה( 10תוך , הנקוב בדרישה עד לסכום הערבותכל סכום , באמצעות פקסימיליה
  .מיום קבלת דרישתכם

ובלבד שסך , יכול שייעשו לשיעורין, ותשלום סכום הערבות, ום סכום הערבותדרישתכם לתשל .4
 .כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות

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

 .__________ זו תהיה בתוקף עד ליום  ערבות .6

 :דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת להלן .7

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

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

 .אינה ניתנת להסבה או להעברהערבות זו  .8
  ,בכבוד רב  

 _________בנק   

                                                                  _____________________              ____________  

  חתימה וחותמת מורשי חתימה     שם מלא                                                                                  
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  תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה: 'נספח ה

  

       1תרמיל גב                                                                    

  10מ                                                                 "ס 8  אגד

  1                                                   אספלנית  נייר         

  טרמ 2חוסם עורקים                                                            

  1מספריים לעזרה ראשונה                                           

  10             משולש בד                                                     

  1אגד פלסטי ליד                                                          

  10סיכות ביטחון                                                            

  20סטרילי                                         " X 3 3", פדה גזה

  10                                                 בקבוקי יוד               

  10בקבוקים לחיטוי עור                                                

  8תחבושת אישית                                                        

  2                     תחבושת בינונית                                  

  2תחבושת לכוויות                                                      

  1 ׂ                   (AIRWAY) נורות לשחרור דרכי אויר 

  זוגות      10כפפות חד פעמיים                                                     

  .ר תוכנם והוראות השימוש  בהםעל כל בקבוק ועל כל קופסא יצוינו בבירו:  הערה
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      הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה: 'נספח ו

        

  _______________חוזה שנערך ונחתם ביום: סימוכין

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

  _____________________  : לבין

  ________________________________שכתובתו  

  ' ________________מורשה מס/להלן הקבלן עוסק זעיר

  :של החוזה הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת 7.6הואיל ובהוראה בסעיף 

  ._________אריך תוקף החוזה עד ליום ההואיל וברצוננו ל

  :כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן מוצהרומוסכם 

  )ב העתק מהחוזה המקורי"מצ(

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

תוספת הכוללת  והתמורה עבורם תהיה בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת

  .לחוזה 7.6כפי שנקבע בסעיף  התייקרויות מאושרת

 יש לפרט(במסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים לעומת החוזה שהסתיים  .2

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

 .שהיו קיימים

  ____________________________________________ 'מסבמקום האמור בסעיף   2.1

        _______________________________________________________________  

 __  __________________________________________________________יהיה       

-בארבש קיי "לחינוך עהאקדמית מכללה מתייחס ל" המכללה"בכל מקום בחוזה בו  מצוין  .3

וכן העמותה לקידום פרויקטים בחינוך תרבות וספורט ליד המכללה האקדמית לחינוך  שבע

 .שבע- ארב 71ל "קק, ה בבית יציב"והמרכז להשתלמויות עו ,ש קיי"ע

לרבות העסקת קצין בטיחות , הקבלן מצהיר כי דאג  לבצע את כל המתחייב מתקנות התעבורה .4

, לרבות רישום במשרד הסעות, לתקנות התעבורה 84לתעבורה ומהוראות הנוהל של  תקנה 
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וקבלת אישור מעבדה מוסמכת לגבי , רישום הרכב כמורשה להסיע נוסעים תמורת שכר

  .התחבורה לרכב המסיע נוסעים תמורת שכר הוראות התקינה של משרד

וזאת מבלי לעיל  צוינופרט לשינויים ש ,י תנאי החוזה"לתת שירותים עפהקבלן הצהיר כי ידאג  .5

 .לגרוע מתנאי החוזה על כל סעיפיו

  

  

  

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום                                          

  

  

                                            ___________________      __________________  

  האקדמית לחינוך  כללההמ                       הקבלן                                                          
  מ"בע שבע-ש קיי בבאר"ע                                                                                                                            
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  'נספח ז

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

   כללי  .א

         הנחיות , הנחיות בנושא אבטחת הסעות סטודנטים הן פועל יוצא של מצב הביטחון השונים .1  

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

 מוסמכים גורמי הביטחון והבטיחות האחראים לקבוע ולשנות את סדרי :  בנוסף לכתוב בהמשך .2  

  .אבטחת  הסעות בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שיקבעו מעת לעת                  

  .ובעל היתר להסעת סטודנטים ת ישראליתנהג המסיע נוסעים יהיה בעל אזרחו .3  

  .שעות הנהיגה והמנוחה של הנהג תהיינה בהתאם לתקנות התעבורה של משרד התחבורה. 4             

  .שנים 10גיל הרכב אינו עולה על . 5             

  :ניתן לסווג את ההסעות כדלקמן .6  

  .הסעות בתחום הישוב העירוני  6.1     

  ) בעיקר הסעות בתי ספר אזוריים(המועצות המקומיות /תחומי המועצות האזוריותהסעות ב  6.2    

  ".קו התפר"ורשויות                         

  .בשומרון ובחבל עזה, ביהודה, הסעות באזורי גבול  6.3   

  :מרכיבי אבטחה וביטחוןהנחיות ו  .ב

  :ומיגוןמוש יח .1  

 ויש לעשות את כל הניתן , רצוי שהנהג יהיה חמושבכל הסעה תנועה בתחום העירוני    1.1  

  .לשם כך          

  הסעות המבוצעות על , בהסעות המבוצעות על ידי המכללה אל מחוץ לתחום הישוב 1.2    

        יהיו הנהגים ") קו התפר"בעיקר הסעות באזורים ועל ידי רשויות (ידי המכללה            

  .חמושים באקדחים           

                    אחריות על הביטחון ובכלל זה אבטחת הסעות ה, שומרון ועזה, בהסעות באזורי יהודה   1.3 

  מבוגר חמוש בנשק ארוך בויהיה מלווה , יהיה הנהג חמוש באקדח, ל"היא על צה סטודנטים                        

  .לפי הנחיית הצבא, היסעים בכל רכב)  קרבין/ר"רוס(קנה                        

  ל הנחיות אלו"צריך לבדוק מול צה .ל רשאי לקבוע סדרי אבטחה נוספים על האמור כאן"צה                       
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 ביהודה שומרון ובחבל עזה חובה על הנהגים לעבור קורס הישרדות וירי בתיאום עם הרשויות   1.4

  .ובתיאום עם הקבלן                     

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

    דלתות וחלונות הרכב יהיו סגורים בכל  .1989מחודש יולי  89/03 - ו 89/02, 89/01התחבורה                        

  .עזהחבל שומרון ו, יהודה או עובדים בשטחי/שלבי הסעת מורים ו                     

    אוטובוסים ממוגני ירי יועברו למכללה על פי הדרישות והתכנון של שלטונות הצבא יישמשו    1.6       

  .פי דרישות המכללה"בעדיפות להסעת נוסעים ע                     

  קשר .2
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  אבטחת אוטובוס בחנייה  .5

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

  .מסודר ושמור              

  הנחיות בטיחות לנהג  .ג

            ודאג שהנוסעים יכנסו לרכב בצורה  ,פתח את הדלת הקדמית בלבד, ףבהגיעך לתחנת האיסו  .1

  .מסודרת              

נוסעים שגילם אינו עולה על  3באוטובוס ניתן להושיב על מושב אחד (אין להסיע נוסעים בעמידה    .2
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  ).'וראש מחוץ לרכב וכו  םהוצאת ידיי(במהלך הנסיעה עליך להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב   3

  .דרך הדלת הקדמית תתבצע הירידה מהרכב אך ורקבהגיעך לתחנת היעד   4

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

  .לא יאלצו לחצות כבישים              
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  .בתאונות דרכים, בעבר, כלי הרכב שהסיעו נוסעים היו מעורבים

  על כן הקפד שרכבך יהיה במצב כשיר ובטיחותי לביצוע הסעות

  .נוסעים

  ביצוע נאות של ההנחיות שהובאו לעיל יאפשר לך להסיע נוסעים

  .צורה בטוחה ולמנוע מפגעים ותאונותב

  

להנחיות הסעות נוסעים המופיעות בחוזר  עדכון ותוספתהנחיות ביטחון ובטיחות אלו הנן   .6
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