מכרז מס' - 1/19של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו -
למתן שירותי הסעה במוניות
חלק א'
חלק כללי  -נוהל המכרז ותנאיו
 .1כללי
 .1.1הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (להלן " -הרשות" או "הרשות השנייה" )1היא תאגיד
סטטוטורי ,שפועל מכוח ועל פי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ,התש"ן( 1990-להלן" :חוק
הרשות השנייה").
 .1.1הרשות מזמינה בזה הצעות למתן שירותי הסעה במוניות באזור ירושלים ,באזור מרכז וכן
בנסיעות בינעירוניות מאזורים אלו וביתר חלקי הארץ וחזור ,בהתאם לדרישות המפורטות
בהגדרת העבודה המהווה את חלק ב' של מסמכי המכרז ובטופס הגשת הצעה המהווה את חלק ד'
למסמכי המכרז (להלן " -השירותים") ,ובהסכם כאמור בחלק ג' למסמכי המכרז (להלן -
"ההסכם") ,בתנאים המפורטים להלן.
 .1.1שירותי ההסעה במוניות נדרשים לרשות במסגרת פעילותה השוטפת להסעת חברי מועצת הרשות
ו/או עובדי הרשות או מי מטעמה בהתאם לצרכיה.
 .1.1המכרז כולל שני חלקים נפרדים ,המהווים כל אחד מכרז נפרד ובלתי תלוי ,ואשר מפאת הנוחות
מתפרסמים ביחד:
 .1.1.1חלק אחד הינו מכרז למתן שירותי הסעה במוניות באזור ירושלים וסביבתה (לעיל ולהלן:
"אזור ירושלים") ,בין היתר ליעדים המפורטים בטבלה א' ,חלק ד'  .וכן נסיעות בינעירוניות
מירושלים לכל חלקי הארץ ואליה ("אזור שירות .)"1
 .1.1.1חלק שני הינו מכרז למתן שירותי הסעה במוניות בנסיעות בינעירוניות באזור תל-אביב וגוש
דן (לעיל ולהלן" :אזור מרכז") ,בין היתר ליעדים המפורטים בטבלה ב' ,חלק ד' ובנסיעות
בינעירוניות מתל אביב לירושלים וחזור ("אזור שירות .)"2
 .1.1שני החלקים אינם תלויים זה בזה ,כך שההחלטה של הרשות ו/או פגם שימצא בחלק אחד ,לא
יחייב את הרשות לקבל אותה ההחלטה ו/או לא ישפיע על ניהול המכרז ביחס לחלק האחר.
הרשות תבחר את ההצעה המיטבית עבורה ,בהתאם להוראות מכרז זה ,בכל אחד מהחלקים
בנפרד .כל אחת מההצעות תבחן בנפרד ,כעומדת בפני עצמה ,בהתאם להוראות מכרז זה.
 .1.1כל מציע רשאי להגיש הצעה רק לאחד החלקים ,באופן נפרד ,במעטפה נפרדת ובצירוף כל
המסמכים המתאימים כמפורט להלן לכל אחד מהחלקים .אין לקשור בין שני החלקים בכל צורה
שהיא.
 .1.1יצוין ,כי שני חלקי המכרז כוללים נסיעות בינעירוניות מירושלים לתל אביב וחזור .בהקשר זה
יובהר ,כי הרשות תפנה לקבלת השירותים מהזוכים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ושימוע.
 .1.1ההתקשרות הינה התקשרות מסגרת והזמנת השירותים (או כל חלק מהם) תיעשה מעת לעת,
בהתאם לצורך ,ישירות על ידי הרשות .ההסעות תתבצענה בתדירות ובמועדים על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט של הרשות ובהתאם לצרכיה ,והכל בהתאם ועל פי ההזמנות שתצאנה.
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המונחים הרשות או הרשות השנייה כולל בכל מסמכי המכרז גם את ועדת המכרזים או כל אורגן אחר של הרשות המוסמך לפעול בקשר
עם מכרז זה ו/או ההסכם ,הכל לפי העניין.
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 .1.9הרשות תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את היקף השירותים המפורטים בחלק
ב' של מסמכי המכרז ,להרחיבם או לצמצמם ואף לבטלם כליל .מובהר ,כי אין במכרז זה משום
התחייבות של הרשות להיקף התקשרות ו/או פעילות מסוים עם הזוכה ו/או כדי להקנות לזוכה
בלעדיות כלשהי במתן שירותים לרשות .אין באמור במכרז זה כדי להגביל בכל דרך את הרשות
לרכוש שירותים ,מסוג השירותים נשוא מכרז זה מהספק הזוכה דווקא ,והכל לפי שיקול דעתה
המוחלט של הרשות והיא תהא רשאית לרכשם מאחרים ,בין היתר ככל שנדרשת נסיעה שאיננה
מאזור ירושלים ו/או מאזור מרכז ,לפי שיקול דעתה והדין החל .הרשות תקבע לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ושימוע את היקף השירותים שיבוצעו על ידי
הזוכה (ובכלל זה היא רשאית לקבוע שהזוכה לא יתן לה שירותים בכלל) ,והזוכה לא יהיה זכאי
אלא לתמורה בגין השירותים שניתנו על ידו לפי החלטת הרשות ולשביעות רצונה המלאה .לזוכה
ו/או כל מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ,מכל מין וסוג שהם,
כלפי הרשות ו/או כל מי מטעמה ,ביחס להיקף השירותים שיבוצעו על ידה והחלטת הרשות בעניין
זה.
מבלי לגרוע מהאמור מובהר ,כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או
.1.10
רק אחד מחלקיו כאמור ו/או את ההסכם ו/או להפסיקם ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת שימוע ,בכפוף להוראות מכרז זה ו/או ההסכם (לפי העניין),
לרבות (אך לא רק) בשל שינויים מבניים .הרשות גם שומרת לעצמה את הזכות להמחות את
זכויותיה לפי ההסכם לצדדים שלישיים ו/או לשתף בזכויותיה לפי ההסכם צדדים שלישיים ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ושימוע.
ההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים וגברים כאחד .הפניה בלשון
.1.11
זכר תירשם מטעמי נוחיות בלבד.

 .1השתתפות במכרז
 .1.1רשאי להשתתף במכרז לאזור שירות  1כל מי שבמועד הגשת ההצעה עומד בעצמו בכל תנאי הסף
המפורטים להלן:
 .1.1.1הוא בעל תחנת מוניות הממוקמת בירושלים .יובהר כי יעמדו בתנאי סף זה רק תחנות
הממוקמות בגבולותיה המוניציפאליים של העיר ירושלים.
.1.1.1הוא תושב ואזרח ישראל או תאגיד הפועל כדין בישראל.
 .1.1.1הוא בעל רישיון עסק תקף מאת הרשות המקומית בה ממוקמת תחנת המוניות ,בהתאם
להוראות חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח ,1911 -להפעלת תחנת מוניות.
 .1.1.1הוא בעל ניסיון של  1שנים לפחות ברציפות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,
בתחום מתן שירותי הסעה במוניות בהיקף הנדרש במכרז זה.
 .1.1.1לרשותו צי בהיקף של  10מוניות לפחות (המופעלות באופן ישיר על ידי תחנת המוניות) והינו
מפעיל בכל משמרת מוניות בהיקף של לא פחות מ 10 -מוניות בחמש השנים האחרונות.
 .1.1.1הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1911-
.1.1.1הוא הגיש ערבות הצעה כאמור בסעיף  9להלן.
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 .1.1.1אין מניעה לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע קשור בו להשתתפות המציע במכרז ולמתן
השירותים על ידו לרשות ,ואין ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות ,אפשרות
לניגוד עניינים ,ישיר או עקיף ,בין ענייני המציע או בעלי עניין בו ,לבין ביצוע השירותים על
ידי המציע.
 .1.1רשאי להשתתף במכרז לאזור שירות  2כל מי שבמועד הגשת ההצעה עומד בעצמו בכל תנאי הסף
המפורטים להלן:
.1.1.1הוא בעל תחנת מוניות הממוקמת בערים תל-אביב ,רמת-גן או גבעתיים.
.1.1.1הוא עומד בתנאים המפורטים בסעיפים  1.1.1עד  1.1.1לעיל.
 .1.1המציעים יגישו במסגרת הצעתם את החומר הרלוונטי ,כשהוא מלווה במסמכים המתאימים,
המעידים על עמידתם בדרישות המפורטות לעיל ,הכל כמפורט להלן.
 .1.1כ"מציע" ייחשב כל מי שהגיש הצעה בהתאם להוראות המכרז.

 .1מצגים והתחייבויות של המציע
 .1.1בעצם הגשת הצעתו במכרז המציע מצהיר ומתחייב כלפי הרשות ,כדלקמן:
 .1.1הוא מכיר היטב את הדין הישראלי ,לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,את דיני המכרזים
החלים בישראל ,את כל דרישות הרישום והרישוי החלות על המציעים ו/או הזוכים במכרז ואת
השיקולים הנלקחים בחשבון בבחירת הזוכים במכרז.
 .1.1הוא עומד בדרישות תקנה (1א) ותקנה 1א לתקנות חובת מכרזים ,התשנ"ג ,1991-ואין מניעה לפי
כל דין או לפי הסכם שהמציע צד לו ,להשתתפותו של המציע במכרז ולביצוע כל התחייבויות
המציע לפי הסכם זה.
 .1.1הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ,ואת כל הנתונים הרלבנטיים ,מכל סוג ומין שהוא ,בקשר
עם המכרז ו/או השירותים ו/או בקשר עם הצעתו וכי ביצע את כל הבדיקות הרלוונטיות בקשר
לכך בא ופן עצמאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שהסתמך על כל מידע שניתן לו ,אם ניתן ,על
ידי הרשות ו/או מי מטעמה ,וכי הגיש את הצעתו במכרז על בסיס זה ,ומתוך הבנה והסכמה לכל
תנאי המכרז ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לאופן בו תיבחר ההצעה הזוכה .מציע שהגיש
הצעה ,י היה מנוע מלטעון ,כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז זה ו/או לתנאיו ו/או
לשירותים ו/או כי הוא הסתמך באופן כלשהו על דבר או מצג שנעשה על ידי הרשות ו/או מי
מטעמה.
 .1.1הוא מביע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז (על נספחיו) ,לרבות לכל
תנאי ההסכם והשיקולים הנלקחים בחשבון בבחירת הזוכה ,והוא מצהיר ומתחייב כי הוא בעל
היכולת לספק את כלל השירותים בהתאם לתנאי מכרז זה וכי אין לו ולא תהיה לו ו/או למי
מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג ,כנגד ו/או בקשר עם תנאי המכרז (על כל
נספחיו) ו/או השירותים ו/או תנאי ההסכם.
 .1.1הוא מסכים לכך שהרשות תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובדרך
ובתנאים שתקבע ,לאפשר למשתתף שהצעתו מסוגיית ,חסרה או פגומה ,לתקן או להשלים את
הצעתו ,או אף לאפשר למציע להותירה כפי שהיא.
 .1.1הוא לא הגיש יותר מהצעה אחת ואינו מעורב ,במישרין או בעקיפין ,בהגשת הצעה נוספת במכרז.
המציע ,בעל עניין בו וכל גוף שהמציע הוא בעל עניין בו ,או נושא משרה באחד מהם ,וכל מי
מטעמו של אחד מהם ,לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו ,בכל אופן
שהוא ,לרבות החלפת מידע ,הערות ו/או הבנות.
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 .1.1אין מניעה ,לפי כל דין או הסכם שהמציע (לרבות בעלי מניותיו ו/או נושאי המשרה שלו) צד לו,
להשתתפותו במכרז ולביצוע כל התחייבויותיו לפי ההסכם המצורף ואין כל ניגוד עניינים בין
המציע ו/או כל מי מטעמו לבין הרשות ו/או מתן השירותים.
 .1.9למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המציע מתחייב לא להסב ולא להעביר את זכויותיו
מכוח המכרז ,כולן או מקצתן ,או כל טובת הנאה הקשורה בו ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה,
אלא אם כן קיבל את הסכמת הרשות מראש ובכתב .מובהר בזאת ,כי כל העברה של  11%או יותר
מאמצעי השליטה בתאגיד ,בין אם נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים ,יראו אותה
כהעברת זכות לעניין סעיף קטן זה.

 .1הגשת הצעות
כל מציע ימלא ,יחתום (על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע) ויגיש לרשות ( 3שלושה) עותקים של
הצעתו (להלן " -ההצעה") ,שכל אחד מהם יכלול את כל המסמכים והמידע המפורטים להלן:
 .1.1מסמכי המכרז על צרופותיהם:
.1.1.1כל מסמכי המכרז ונספחיהם כשהם חתומים בכל דף בחותמת המציע וחתימה של בעל
הסמכות המוסמך לחייב את המציע ,כאשר מופיעים בהם כל הפרטים והנתונים הדרושים
במקומות המיועדים לכך – ובכלל זה ,המסמכים הבאים:
נספחים א(-)1א( )5כשהם מלאים וחתומים כנדרש .בנוגע לנספח א( )1יובהר ,כי
.1.1.1.1
על מציע לאזור שירות  1למלא את נספח א(()1א) – "תצהיר עמידה בתנאי סף לאזור
שירות  "1בעוד שעל מציע לאזור שירות  1למלא את נספח א(()1ב) – "תצהיר עמידה
בתנאי סף לאזור שירות ."1
ההסכם בין הרשות למציע ,המצורף כחלק ג' למסמכי המכרז (להלן " -ההסכם"),
.1.1.1.1
כשהוא חתום ע"י בעל הסמכות לחייב את המציע בכל אחד מעמודי ההסכם ,ומלא
במקומות המיועדים לכך .מובהר ,כי חתימת המציע על ההסכם לא תחייב את הרשות
(גם לאחר שניתנה למציע הודעת זכייה כאמור להלן) ובכל מקרה ההסכם לא יכנס
לתוקף עד שהרשות תחתום עליו.
טופס הגשת ההצעה ,המצורף כחלק ד' למסמכי המכרז ,לאחר שמולאו בו כל
.1.1.1.1
הפרטים הנדרשים ובכלל זה כל הפרטים הנוגעים להצעתו הכספית של המציע ,כשהוא
חתום על ידי בעל סמכות לחייב את המציע:
מציע המגיש הצעה לאזור שירות  – 1ימלא ויגיש את טבלה א' -הצעת
.1.1.1.1.1
מחיר לנסיעות בינעירוניות מירושלים ואליה ולנסיעות באזור ירושלים
וסביבתה .יודגש כי על המציע לציין את המחירים המוצעים על ידו ללא מע"מ
בכל שורה בטבלה ולמלא את הטבלה במלואה.
מציע המגיש הצעה לאזור שירות  -2ימלא ויגיש את טבלה ב' -הצעת
.1.1.1.1.1
מחיר לנסיעות בינעירוניות מאזור מרכז ולנסיעות בינעירוניות מתל אביב
לירושלים וחזור .יודגש כי על המציע לציין את המחירים המוצעים על ידו ללא
מע"מ בכל שורה בטבלה ולמלא את הטבלה במלואה.
הצהרת סודיות של המציע ,המצורפת כחלק ה' למסמכי המכרז ,חתומה על ידי
.1.1.1.1
בעל הסמכות לחייב את המציע.
חתימת בעל הסמכות לחייב את המציע בחתימתו בכל מסמך מהמסמכים
.1.1.1.1
המפורטים בסעיף  1.1.1לעיל ,תאושר על ידי עורך דין כדין.
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 .1.1פרופיל של המציע ,ובכלל זה:
.1.1.1פירוט ניסיונו הרלוונטי של המציע לרבות שנות הניסיון בביצוע עבודות מסוג ובהיקף דומים
לאלה של השירותים הנדרשים במכרז זה ,וכן מכתבי המלצה ורשימת ממליצים מגופים
עבורם ביצע המציע עבודות כאמור .העדרם של מכתבי המלצה לא יפסול את הצעת המציע,
אך יובא בחשבון במסגרת אמות המידה לניקוד הצעת המציע ,כמבואר בסעיף  1להלן.
 .1.1.1פירוט יכולתו המקצועית והארגונית ,מערך הפריסה והיערכותו הלוגיסטית של המציע למתן
השירותים לרבות אופן השימוש בקבלני משנה (תחנות מוניות בהסדר) ו/או עובדים מטעמו
במידת הצורך .המציע יפרט באופן מסודר את שמותיהן ומיקומן של תחנות המוניות עימן
עובד בהסדר ,ככל שישנן ,ומיקומן בארץ .המציע יפרט את היקף כוח האדם ואת האמצעים,
ובכלל זה את כלי הרכב ,אשר עומדים לרשותו וכן את רשימת הנהגים הקבועים אשר מוצע
על ידו שיעסקו במתן השירותים מטעם המציע (ובכלל זה את ניסיונם של הנהגים ושנות
הוותק שלהם) .המציע נדרש לצרף להצעתו כל מסמך שיש בו כדי להעיד על כל האמור לעיל
בסעיף קטן זה.
 .1.1אישורים ומסמכים נוספים:
.1.1.1היה המציע אזרח ישראלי ,יצורף העתק תעודת זהות.
.1.1.1היה המציע תאגיד ,יצורפו )1( :העתק תעודת התאגדות מאושר כהעתק נאמן למקור כדין ()1
דו"ח עדכני של רשם החברות ,ואם המציע אינו חברה ,דו"ח מקביל לגבי תאגידים מסוגו של
המציע; ( ) 1אישור עו"ד או רו"ח על היות החתומים בשם המציע על מסמכי המכרז ,רשאים
לחייב את המציע בחתימתם.
.1.1.1העתק תעודת עוסק מורשה במע"מ.
 .1.1.1צילום של רישיון העסק מאושר כהעתק נאמן למקור על ידי רו"ח/עו"ד.
.1.1.1אישור על ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1911-כשהוא בתוקף-
מקורי או מאושר כהעתק נאמן למקור על ידי רו"ח/עו"ד.
 .1.1.1אם המציע הוא עסק בשליטת אישה ,על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים
בהתאם לסעיף 1ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1991-
 .1.1.1הבהרות שניתנו על ידי הרשות במכרז זה ,במידה וניתנו ,חתומות על ידי המציע.

 .1אופן הגשת ההצעות
המציע יגיש את הצעתו לאזור שירות  1או לאזור שירות  2כאמור לעיל (ב 3-עותקים) בתוך מעטפה
סגורה וחתומה ,במסירה אישית ברחוב בית הדפוס ( 10בית דונה) ,בגבעת שאול בירושלים ,לתיבת
המכרזים של הרשות ,שבקומה  ,11עד ליום חמישי ה , 18.7.19 -ט"ו בתמוז תשע"ט ,בשעה 14:00
(להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות") על המעטפה יש לרשום "עבור מכרז מס'  1/19שירותי
הסעה במוניות".
 .1.1למען הסר ספק מובהר ,כי המציע לא יהיה רשאי להכניס כל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או
תוספת ,מכל מין וסוג שהוא ,לכל מסמך שנוסחו קבוע מראש במכרז ,במיוחד (אך מבלי למעט)
בטופס ההצעה ,וזאת מלבד מילוי הפרטים ,כאמור לעיל .הרשות תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ו/או שימוע ,שלא לקבל הצעה
שבה הוכנסו שינויים ו/או תיקונים ,כאמור .הרשות תהא גם רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ו/או שימוע ,לקבל הצעה שנעשו בה שינויים ו/או
תיקונים כלשהם ,תוך התעלמות מכל שינוי ותיקון שנעשו ,והנוסח המחייב יהיה תמיד נוסח
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מכרז זה ו/או נוסח שקבעה הרשות ,כאמור .למציע כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה ו/או זכות ו/או סעד בקשר עם החלטתה של הרשות בעניין זה ,תהא אשר תהא .למען הסר
ספק מובהר ,כי על אף חתימת המציע על גבי מסמכי המכרז וההסכם שיצרף להצעתו ,ההסכם לא
ייכנס לתוקף ,כל עוד לא קיבלה הרשות את הצעת המציע וכל עוד לא חתמה על ההסכם.
 .1.1מובהר בזאת במפורש ,כי מציע אשר לא יצרף להצעתו את אחד המסמכים המפורטים לעיל ו/או
לא ימלא אחר ההוראות שפורטו לעיל בדבר אופן הגשת המסמכים ו/או ינקוב בפרט/ים אשר
יתברר /ו כלא מדויק/ים ו/או שאינו/ם אמיתי/ים ,תהא הרשות רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ושימוע ,שלא לקבל את הצעתו .למרות
האמור תהא הרשות רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא
עליה חובת הנמקה ושימוע ,לאפשר למציע שהצעתו פגומה כאמור לעיל ,לתקן את הפגם שנפל
בהצעתו כאמור.
 .1.1בכל מקרה ישתתפו במכרז רק מציעים שהצעותיהם יימצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון
להגשת ההצעות .את ההצעות יש להגיש ,כמתואר לעיל ,במסירה אישית לרשות .לא יתקבלו
הצעות שלא יוגשו לרשות במסירה אישית .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא יתקבלו הצעות
שישלחו בדואר או באמצעות פקסימיליה.
 .1.1הרשות רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ושימוע,
להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות ,בהודעה בכתב ,למציעים .למציעים לא תהיה כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הארכת המועד כאמור.
 .1.1הרשות רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאי
המכרז ,או לקבל אותה למרות אי עמידתה בתנאים כאמור  -הכל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ושימוע.
 .1.1כל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז ,וכן כל שינוי או הבהרה שיינתנו על ידי הרשות ,יהוו חלק
בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז.
 .1.1הרשות רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ושימוע,
לעבד את המסמכים שיוגשו על-ידי המציע למסמכים מחייבים שיצורפו להסכם עם הזוכה.
 .1.1הצעת המציע תהא תקפה למשך  110יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל ,גם אם
עד אז נקבע זוכה במכרז ,וזאת למקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז ,או הציג
מצג מוטעה שהיווה שיקול לזכייתו ,או לא ימלא אחר ההסכם שיחתם עם הרשות ,מכל סיבה
שהיא ,וההסכם יבוטל.
 .1.9בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהרשות תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,גם לאפשר למציע
שהצעתו מסויגת ,חסרה או פגומה ,לתקן או להשלים את הצעתו ,או אף לאפשר למציע להותירה
כפי שהיא .הכל לפי שיקול דעתה המלא של הרשות ,בדרך ובתנאים שתקבע.
מסמכי מעטפת המכרז וההסכם מהווים מקשה אחת ותנאיו משלימים בהתקשרות בין
.1.10
הרשות לבין הזוכה .להסרת ספק ,בכל מקרה ,ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי
המכרז השונים ו/או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז ,ועדת המכרזים תקבע את הפרשנות
המחייבת .למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי
המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה הרשות.
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 .1הסברים והבהרות
 .1.1איש הקשר מטעם הרשות אליו יש לפנות בכל עניין הקשור למכרז הוא :עו"ד רויטל קדם ,הלשכה
המשפטית טלפון 01-1111111 :פקס 01-1111191 :או מייל. revital@rashut2.org.il :
 .1.1על משתתף במכרז לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות .אם ימצא המשתתף אי בהירויות,
סתירות ו/או אי התאמות בין מסמכי המכרז ,או שלא יבין המשתתף פרט כלשהו מהכתוב
במכרז ,עליו לפנות לרשות ולפרט על כך בכתב בהתאם לתנאים הקבועים במכרז .פניה ובה פירוט
כאמור תימסר לרשות לא יאוחר מיום  ,1.1.19ל' בסיון תשע"ט ,בשעה  11:00לידי עו"ד רויטל
קדם בפקס או במייל בהתאם לפרטי ההתקשרות לעיל (יש לוודא קבלת הפקס או המייל
טלפונית) .משתתף אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור ובאופן האמור ,לא תהא לו
כל דרישה ו/או טענה ויהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות ,סתירה ,אי התאמה
או אי הבנה כאמור.
 .1.1מענה לשאלות ההבהרה יעשה בכתב ,בשפה העברית ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות ,ללא
ציון שמו או תיאורו של הפונה .הרשות אינה חייבת לענות על כל השאלות שנשאלו או על חלקי
שאלה שנשאלה ,לרבות אם סברה ,כי התשובה מובנת מאליה ,או כי השאלה אינה אלא הצעה
לשינוי ההליך או לתיקונו ולא בקשה להבהרת תוכנו ,וזאת מבלי שתהא עליה חובת הנמקה.
 .1.1מובהר ,כי הבהרות ,תיקונים או שינויים כלשהם שיעשו בקשר עם המכרז לא יחייבו את הרשות,
אלא אם נערכו בכתב ,על-ידי הרשות או על-ידי מי שהוסמך על ידה לצורך כך .מסמכי הבהרה או
תיקון כאמור יהיו מחייבים ויחשבו כחלק ממסמכי המכרז .המציעים נדרשים לצרף את מסמכי
ההבהרה להצעה שיגישו כאשר הם חתומים כנדרש לגבי כל מסמכי המכרז ,כאמור לעיל .תשובה
של הרשות שלא תינתן בכתב לא תיצור כל בסיס לטענה של השתק או מניעות.
 .1.1להסרת ספק ,בכל מקרה ,ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי
בהירות לגבי מסמכי המכרז ו/או לגבי הוראה כלשהי במכרז (על נספחיו) ,הרשות תקבע את
הפרשנות המחייבת .למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה
במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה הרשות.
 .1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור ,כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות
שונות בתוך אותו מסמך ,יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע או את זכויות הרשות.

 .1שיקולים לבחירת הזוכה במכרז
ההצעות לאזור שירות  1ולאזור שירות  1ינוקדו באופן נפרד ,לפי אמות מידה של איכות ומחיר במספר
שלבים כפי שיתואר להלן.
 .1.1שלב ראשון – בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף
בשלב זה תבדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף שנקבעו לכל אזור שירות .רק הצעות העומדות בכל
תנאי הסף של אזור השירות הרלוואנטי תעבורנה לבחינה בשלב השני .הצעות שאינן עומדות בתנאי
הסף יפסלו.
 .1.1שלב שני -ניקוד איכות ההצעה ( 30%מהציון הכולל במכרז)
אמות המידה והמשקלות בבחינת האיכות יהיו ,כדלקמן:
 -11% .1.1.1המלצות  :על המציע לצרף להצעתו עד  1מכתבי המלצה מחברות או מוסדות שרכשו
מהמציע שירותים מן הסוג המבוקש במכרז זה לתקופה של לפחות חצי שנה בשנתיים
האחרונות  .מספר גדול יותר של מכתבי המלצה לא יזכה בתוספת ניקוד .הגיש המציע יותר
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משלוש המלצות ,תבחר הרשות את ההמלצות אשר ינוקדו בהתאם לסעיף זה לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט.
כל המלצה תיבחן בנפרד ויינתן לה ניקוד של בין  0-1נקודות (עד מקסימום של  11נקודות,
ככל שצורפו  1המלצות וכולן זכו ל 1-נקודות) .הציון לכל המלצה יינתן על יסוד האמור
בהמלצה ושיחות עם הממליצים ככל שיערכו לפי שיקול דעת הרשות ,בין היתר על פי מבחני
המשנה להלן -
האופי ,המועד ,התקופה וההיקף בהם ניתנו השירותים ,בשים לב לשירותים נשוא
.1.1.1.1
המכרז.
.1.1.1.1

זמינותו של המציע ועמידתו בלוחות הזמנים שנקבעו עמו.

.1.1.1.1

קיומן/העדרן של תלונות כלפי המציע ו/או מי מהנהגים ו/או העובדים מטעמו.

הקפדה מצד המציע בהעמדת כלי רכב מתאימים העומדים בתנאי הכשירות
.1.1.1.1
(לרבות רישוי ,היקף צי רכב ,תקינות הרכב ועוד) במשך כל תקופת ההתקשרות,
באיכות תחזוקה גבוהה וברמת הכשירות הנדרשת.
על מכתבי ההמלצה לכלול פרטי יצירת קשר עם הממליץ .לרשות שיקול דעת בלעדי להתקשר
לאחד או יותר מן הממליצים שהוגשו.
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים שלא צוינו בהצעה וכן ,להתחשב בניסיון קודם
שלה עם המציע ,בהתאם לאמות המידה ולמשקולות המצוינים לעיל.
 - 11% .1.1.1ניסיון ומספר נהגים ורכבים ,לפי החלוקה הבאה:
 - 1%ניסיון המציע  -מציע בעל  11שנות ניסיון רצופות ומעלה יקבל את מלוא
.1.1.1.1
הניקוד בתת סעיף זה (המינימום הנדרש כאמור בתנאי הסף יזכה בציון  0בתת סעיף
זה) .לדוגמה מציע בעל  11שנות ניסיון בסעיף זה יקבל ניקוד של  1.1לפי החישוב הבא:
).4/10*(12-5
 - 1%כמות רכבים  -מציע שלרשותו  100כלי רכב יקבל את מלוא הניקוד בתת
.1.1.1.1
סעיף זה (המינימום הנדרש כאמור בתנאי הסף יזכה בציון  0בתת סעיף זה) .לדוגמה
מציע שלרשותו  190רכבים בסעיף זה יקבל ניקוד של  1.11לפי החישוב הבא:
).7/150*(190-50
 - 1%כמות נהגים -מציע שבתחנת המוניות שלו  100נהגים יקבל את מלוא
.1.1.1.1
הניקוד בתת סעיף זה .לדוגמה מציע שלרשותו  190נהגים יקבל ניקוד של  1.1בסעיף
זה לפי החישוב הבא. 4/200*190 :
רק הצעות אשר קיבלו ציון איכות מינימאלי של  11%מתוך  10%יעברו לשלב בדיקת הצעת המחיר
והצעות שלא יעמדו בדרישת האיכות כאמור ,יפסלו.

 .1.1שלב שלישי -בדיקת הצעות המחיר ( 60%מהציון הכולל במכרז)
ציון המחיר מהווה  10%מהציון הכולל .הצעות אשר עמדו בבדיקת האיכות ,כמפורט לעיל ,יעברו
לשלב בדיקת הצעות המחיר לפי אמות המידה והמשקלות המפורטות בחלק ד' -טופס הגשת הצעה
להלן.
עבור טבלאות א' ו-ב' בחלק ד' תיקבע התמורה לפי המחיר שיתקבל משקלול המחירים המוצעים
עבור כל היעדים המופיעים בטבלה ,בהתאם למשקלות המצוינות בטבלה .יובהר כי ,לצורך
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חישוב הציון לגבי יעדי הנסיעה בטבלה שלידם נרשם משקל משותף ,התמורה תיקבע לפי המחיר
הממוצע של המחירים המוצעים בהתאם למשקלם המצרפי כמפורט בסעיף  11לחלק ד' .הצעת
המציע שהציע את התמורה המשוקללת הנמוכה ביותר  -תקבל את מלוא הניקוד בפרמטר זה,
ויתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי להצעה זו.
 .1.1התרשמות כללית  10%מהציון הכולל במכרז  -התרשמות כללית מהמציע ומההצעה ,על יסוד
ההצעה ו/או כל מקור מידע אחר ,לפי שיקול דעת הרשות.
 .1.1שלב רביעי -שקלול ציוני האיכות והמחיר ודירוג הזוכים
כל המציעים שעברו לשלב בדיקת הצעות המחיר ינוקדו בהתאם למפורט לעיל .המציע שיצבור
את הניקוד הכולל הגבוה ביותר בכל אזור שירות יוכרז כספק הזוכה.
 .1.1על אף האמור ,הרשות רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות וכן שלא לבחור בהצעה אשר
קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא
עליה חובת הנמקה או שימוע .כן רשאית היא להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה וכן
רשאית הרשות לדרג מציע או מציעים נוספים ,מלבד בחירת זוכה (וכשירים נוספים) ולקבוע כי
במקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו ,יבוא במקומו המציע שידורג אחריו .הרשות רשאית
שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה ,או לבחור יותר מזוכה אחד ביחס
לאותם שירותים .ועדת המכרזים רשאית לפצל את ההתקשרות למתן השירותים בין המציעים
השונים ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ו/או שימוע.
 .1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הרשות רשאית לפסול הצעה שאינה עומדת ,או שיש חשש לכך
שהמציע שהציע לא יעמוד בהתחייבויות כלפי הרשות על-פיה ,או שהרשות סבורה שההצעה אינה
כדאית כלכלית למציע ,או שההצעה עלולה להביא לחריגה מתקציב הרשות ,או שההצעה
תכסיסנית ,או מכל נימוק רלוואנטי אחר.

 .1בחירת זוכה ובחירת כשירים נוספים
 .1.1הרשות תבחר זוכה לאזור שירות  1וזוכה לאזור שירות  1ובסך הכל שני זוכים אשר עמם ,בכפוף
לקבוע בתנאי המכרז להלן ולעמידתו בכל האמור במסמכי המכרז ,ייחתם ההסכם למתן
השירותים (לעיל ולהלן " -הזוכה").
 .1.1הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב ,חתומה בידי המוסמך לכך מטעם הרשות ,ותחייב את הרשות
והמציע .שום הודעה אחרת ,בין בכתב ובין בעל-פה ,לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי
הרשות.
 .1.1נוסף על בחירת הזוכה ,תבחר הרשות שני כשירים נוספים ,כשיר אחד לאזור שירות  1וכשיר אחד
לאזור שירות  1בסדר יורד בהתאם להליך הבחירה .מובהר כי אין הרשות מחויבת בבחירת שני
כשירים והיא שומרת לעצמה את הזכות לבחור כשיר אחד או לא לבחור כשירים כלל לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ו/או שימוע .לכשירים תשלח הודעה
מתאימה .עם הכשירים ייחתם הסכם למתן השירותים.
 .1.1היה והזוכה לא יוכל לספק לרשות את השירותים המבוקשים על ידיה ,כולם או חלקם ,במועד
המבוקש על ידיה ,מכל סיבה שהיא ,תפנה הרשות לכשיר שנבחר בכל אחד מאזורי השירות.
 .1.1מובהר בזאת ,כי אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא,
יהא מספר המשתתפים במכרז אשר יהא ,והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבוע זוכה כלל.
כן רשאית הרשות להתנות את הזכייה בתנאים ,ללא חובת הנמקה.
 .1.1מבלי לגרוע מן האמור ,לא יראו את הודעת הזכייה ,כקיבול הצעת הזוכה ככזו ,והקיבול יעשה רק
עם חתימת הרשות על ההסכם המצורף כחלק ג' למכרז זה .למען הסר ספק מובהר ,כי הגשת
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ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם מהווה הצעה בלתי הדירה ,שהמציע אינו יכול לחזור
ממנה.
 .1.1נחתם ההסכם עם הזוכה במכרז ,יהיה הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות ,חובה או סמכות
בהתבסס על מידע ,הבטחה ,התחייבות ,מצג ,הצעה ,הבנה ,פרסום ,פרוטוקול ,דיון או הצהרה
שנעשו מחוץ להסכם ,בין בכתב ובין בעל-פה ,בין לפני שנחתם ההסכם  -לרבות במסגרת הליכי
מכרז זה  -ובין לאחר שנחתם.
 .1.1המועד לתחילת מתן השירותים על ידי הזוכה במכרז יהיה מיד עם חתימת ההסכם (חלק ג'
למסמכי המכרז) על ידי הרשות ,או במועד אחר שיקבע על ידי הרשות .בכל מקרה ,הזוכה יהיה
מוכן להתחיל במתן השירותים במועד המוקדם ביותר מבין אלה.
 .1.9ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה לתקופה של שנה אחת .תחילת ההתקשרות תהיה ביום
הודעת הזכייה או מועד מאוחר יותר כפי שיקבע על ידי הרשות ,כאמור לעיל .הרשות תהיה
רשאית להאריך את ההסכם ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,על פי אותם תנאים ,לארבע
תקופות ,כל אחת מהן בת שנה אחת ,או לתקופה קצרה מכך והכל בהתאם ובכפוף למפורט
בהסכם (חלק ג').
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הזוכה יהיה רשאי ,לאחר זכייתו במכרז ,ואף לאחר
.1.10
החתימה על ההסכם עמו ,להציע שינויים או שיפורים ביחס למפרטי המכרז /ההסכם ,אשר
להערכתו יוזילו את השירותים ,ובעקבות כך להפחית את המחיר הנדרש על ידו .למען הסר ספק,
הרשות לא תהיה חייבת לבחון או לדון בהצעת זוכה כאמור וכן רשאית היא לדחות את הצעת
השינוי או השיפור כאמור ללא צורך במתן כל הנמקה ,או להתנות את הסכמתה בכל תנאי שיראה
לה ,ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הרשות בעניין זה.

 .9ערבות בנקאית
 .9.1במצורף להצעה ימציא ה מציע במכרז ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת הרשות בסכום כולל
השווה  11,000שקלים חדשים (חמישה עשר אלף שקלים חדשים) ,כאשר סכום זה צמוד למדד
המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") .הערבות
תהיה בנוסח המצורף כנספח א( )1למכרז (להלן " -ערבות ההצעה") והמציע יישא בעלותה .ערבות
ההצעה תינתן על-ידי בנק ישראלי.
 .9.1ערבות ההצעה תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההצעה כאמור בסעיף  11.1להלן .ערבות ההצעה
תוחזר למציע שהצעתו נפסלה או נדחתה .לאחר שהזוכה במכרז ייקבע ,ייחתם עימו ההסכם
והזוכה ייתן את ערבות הביצוע (כאמור להלן) לרשות ,או בסמוך לאחר מועד פקיעת תוקף
ההצעה ,לפי המוקדם .לזוכה במכרז תוחזר ערבות ההצעה לאחר חתימה על ההסכם על-פי מכרז
זה וכנגד המצאת ערבות הביצוע כאמור להלן .הרשות רשאית לדרוש מהזוכה במכרז ו/או
מהמציעים את הארכת ערבות ההצעה עד למועד שייקבע על-ידה והמציע יעשה כן על חשבונו.
 .9.1הרשות רשאית לחלט את ערבות ההצעה של משתתף שלא זכה במכרז על-מנת לכסות נזקים מכל
סוג שהוא והוצאות שנגרמו לרשות ,לרבות הוצאות משפטיות ,עקב פעולה או מחדל שלא כדין או
בחוסר תום לב מצד המציע.
 .9.1זוכה במכרז אשר ימנע מלחתום על ההסכם לביצוע העבודה ,או ימנע מלבצע את דרישות הרשות
בכל הנוגע להארכת הערבות או למילוי תנאים מוקדמים לחתימה על ההסכם  -כפי שיקבעו על-
ידי הרשות ,רשאית הרשות לחלט את ערבות ההצעה שלו ,כולה ,או חלקה ,כפיצוי מוסכם ומוערך
מראש ,וזאת מבלי לגרוע מ כל סעד אחר או נוסף לפי תנאי מכרז זה או לפי כל דין .במקרה כזה
תהיה הרשות רשאית בנוסף לבטל את זכייתו.
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 .10גילוי מידע במכרז
הרשות או מי שתורה רשאים ,על פי שיקול דעתם ,לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים
.10.1
ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה ההון שלו ,מקורות המימון שלו ,או של בעלי עניין בו ,וכן כל
מידע אחר שלדעתם יש עניין בגילויו.
מציע אשר נמנע מלמסור לרשות את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  -רשאית
.10.1
הרשות שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה.
זכה המציע ,ולאחר מכן התברר לרשות ,כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע
.10.1
חלקי בלבד או מטעה ,רשאית הרשות לשלול את זכייתו מעיקרה ,מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל
כל פיצוי או החזר בגין הוצאותיו.
למען הסר ספק ,הרשות רשאית לדרוש ממציע גילוי כל המידע כאמור וכן כל מידע אחר
.10.1
שלדעתה יש עניין בגילויו ,גם לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר שיש לו ,במישרין או בעקיפין,
לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר ,אחד או יותר ,אמצעי שליטה במציע.
הרשות ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לוודא ממקורותיה ובכל דרך בה
.10.1
תבחר  ,אמיתות כל מידע שימסור המציע .בהגשת הצעתו יראו את המציע ,ואת בעלי העניין בו
כמסכימים מראש ובאופן מלא ושלם לכך שהרשות תקבל לגביהם מידע הקשור למכרז מרשויות
מדינה אחרות (לרבות משטרת ישראל ,משרד התחבורה ורשות הרישוי) ,ככל שהסכמה זו נחוצה.
בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים ,אם
.10.1
הרשות תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז ,פרט למידע שהינו בבחינת סוד
מקצועי או מסחרי .עם זאת ,מסכים כל מציע במכרז ,כי במקרה שהרשות תסבור ,לפי שיקול
דעתה ,ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר ,כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע
כאמור ,תהיה הרשות רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור ,כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי
פניית המעוניין בגילוי.
המציע חייב לעדכן את הרשות בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול,
.10.1
במידע שמסר לרשות ,בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת
הרשות בדבר הזוכה ,ואם נקבע כזוכה  -עד לחתימה על ההסכם.
הרשות רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו ,בין ככלל ובין לגבי בעלי
.10.1
עניין מסוימים ,הסדרי סודיות מיוחדים ,באם תבוא בקשה כזו מצד מציע אחד או יותר ,ואולם
היא לא תהיה חייבת לעשות כן .בכל מקרה לא תשמע כלפי הרשות ו/או מי מטעמה כל טענה,
דרישה או תביעה בקשר לכך.

 .11עקרון ה"עפרון הכחול"
הובא עניין הנוגע ו/או קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה
.11.1
ערכאה ,כי הוראה או הוראות מהוראות מסמכי המכרז אינן עומדות בדרישות כל דין ולפיכך
פסולות ו/או פסולה הוראה מהוראות המכרז מכל טעם אחר ,תיראה אותה הוראה כאילו נכתבה
באופן הרחב ביותר התקף לפי הדין ובנוסף לכך ,לא יפגע הביטול או הצמצום האמור ביתר
הוראות המכרז אשר יוותרו בתוקף ויוסיפו לחול בין הצדדים ,אלא אם תבחר הרשות (והיא
בלבד)  -לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט  -לבטל את המכרז או את ההסכם בעקבות ביטול או
צמצום כאמור.
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 .11אחריות
מובהר ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות בהכנת הצעה וכל ההוצאות האחרות,
.11.1
מכל מין וסוג ,הקשורות להליך או למסמכי ההליך ,יהיו על חשבון המציע ,ללא כל קשר לתוצאות
ההליך.
הרשות ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל הוצאה או נזק ,מכל מין וסוג שהוא
.11.1
שיגרמו למציע ו/או למי מטעמו ,בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר להליך זה ,ובפרט בשל אי
קבלת הצעתו.
המציע לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהו בקשר להשתתפותו במכרז.
.11.1
למען הסר כל ספק מובהר ,כי למציע לא תהיה כל זכות ,מכל מין וסוג שהיא ,לשיפוי ו/או תשלום
ו/או השתת פות מהרשות ו/או מכל גורם מטעמה (לרבות מי מעובדיה ,שלוחיה או נציגיה) על כל
נזק ו/או הוצאה ,מכל מין וסוג ,שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה ,בגין או
בקשר עם המכרז ,לרבות קיומו ,הפסקתו ,עיכובו ,שינוי תנאיו או ביטולו.
מובהר בזאת ,כי הרשות רשאית לבטל את המכרז כולו או חלק ממנו וכן לשנותו ולעדכנו,
.11.1
לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ,שינוי ו/או צמצום היקף השירותים לרבות עיכובם ו/או
הפסקתם ,באופן מלא או חלקי ,למועד או באופן קבוע והכל  -בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,מבלי שתהא עליה חובת הנמקה כלשהי ,ומבלי שיהא עליה לפצות או לשפות את
המציע בגין כל הוצאה ו/או נזק שנשא בהם (ישירים או עקיפים).

 .11סודיות
המציע מתחייב ממועד קבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי
.11.1
הרשות ו/או נודע לו בקשר ו/או לצורך ו/או במהלך ביצוע השירותים ,למעט מידע שהוא נחלת
הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.
לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה ,מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור
.11.1
גם מצד עובדיו ,קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו.
.11.1

המציע מתחייב לציית לכל הוראות הרשות בכל הנוגע לשמירת סודיות.

כל מסמכי המכרז הנם רכוש הרשות והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו
.11.1
והגשתה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת .לא
הגיש המציע הצעה ,או קיבל הודעה מהרשות כי לא זכה במכרז ,יחזיר המציע את מסמכי המכרז,
אם נדרש לעשות כן על ידי הרשות.
אין באמור לעיל כדי לסייג ו/או לגרוע ו/או למעט מכל חובת סודיות שחלה על המציע על
.11.1
פי כל דין.

 .11תנאי תשלום
תשלומים עבור מתן השירותים (להלן ולעיל " -התמורה") ישולמו על בסיס חודשי,
.11.1
בשיטת שוטף פלוס שלושים יום מיום אישור חשבונית המס והדוח החודשי ע"י נציג הרשות,
כמפורט בהסכם להלן.
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 .11הודעות ונציגות
כל מציע במכרז יציין את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו,
.11.1
מספר הטלפון,מספר הפקסימיליה וכתובת המייל של נציג המציע לעניין מכרז זה.
עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של הרשות בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך
.11.1
לייצג את המציע ולהתחייב בשמו .על נציג זה להיות תושב ישראל ,ובעל כתובת בישראל.
הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה .הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו הגיעה
.11.1
ליעדה תוך  11שעות ממועד משלוחה .הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה
תוך  11שעות ממועד המשלוח .הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה
לאחר שתאושר בדואר אלקטרוני חוזר (לא אוטומטי).

 .11תוקף ההצעה
ההצעה תהיה תקפה לכל פרטיה למשך  110יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות .הרשות
.11.1
רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר יקבע על ידה והמציע יפעל
בהתאם.
אם תודיע הרשות למציע עד למועד האמור בסעיף  11.1על זכייתו במכרז ,תחייב ההצעה
.11.1
את המציע עד לחתימת ההסכם לתקופה שתקבע על ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף
ערבות ההצעה בהתאם.
אם מציע שהצעתו נתקבלה לא יאריך את תוקף ערבות ההצעה כאמור לעיל ו/או לא
.11.1
יחתום על ההסכם תוך  1ימים מיום שיידרש לכך על-ידי הרשות ,תהיה הרשות רשאית לחלט את
סכום ערבות ההצעה או כל חלק ממנה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לרשות
כתוצאה מההפרה ,לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

 .11מסמכי המכרז
.11.1

למכרז זה חמישה חלקים וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד ממנו:
חלק א' חלק כללי בו מפורטים נוהל המכרז ותנאיו;
נספח א(()1א) לחלק זה  -תצהיר עמידה בתנאי סף לאזור שירות ;1
נספח א(()1ב) לחלק זה  -תצהיר עמידה בתנאי סף לאזור שירות ;1
נספח א( )1לחלק זה  -רשימת לקוחות ופרטי התקשרות;
נספח א( )1לחלק זה -הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ;
נספח א( )1לחלק זה  -תצהיר בדבר העדר הרשעה בעבירה שיש עימה קלון ו/או עבירה שנושאה
פיסקאלי;
נספח א( )1לחלק זה -ערבות להגשת הצעה;
חלק ב' מסמך הגדרת עיקרי עבודה;
חלק ג' הסכם למתן השירותים:
נספח א' לחלק זה  -הצעת המציע (תצורף לאחר בחירת הזוכה);
נספח ב' לחלק זה  -מסמך הגדרת עבודה המצורף כחלק ב' למסמכי המכרז;
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נספח ג' לחלק זה  -התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים
המצורפת כחלק ה' למסמכי המכרז;
נספח ד' לחלק זה -אישור עריכת ביטוחים;
נספח ה' לחלק זה -נוסח ערבות הביצוע;
חלק ד' טופס הגשת הצעה במכרז המהווה חלק ממנו;
חלק ה' התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים.
בנוסף על רשימת המסמכים לעיל יראו כל הבהרה ו/או הודעה בכתב שפורסמה על-ידי
הרשות בקשר עם המכרז ,כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
הרשות רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה ,לתקן או לשנות את מסמכי המכרז ובלבד
.11.1
שתודיע על כך בכתב זמן סביר מראש לכל המציעים ,והמציעים יערכו את הצעותיהם ,או יתקנו
את הצעותיהם ,בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור ,בפרק הזמן שתגדיר הרשות.

בברכה,

עו"ד מיכל גרוס
רמ"ח חוזים ומכרזים
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
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חלק א' – נספחים
נספח א(()1א) – תצהיר עמידה בתנאי סף לאזור שירות 1
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
אני מגיש את התצהיר בשמי  /בשם חברת ________________ שמספרה ___________ שאני מוסמך
לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה (להלן ולפי העניין" :המציע").
הנני מצהיר ,כי נכון למועד הגשת ההצעה ,התקיימו במציע כל אלה [נא להשלים את הפרטים במקומות
הדרושים]:
 .1הוא בעל תחנת מוניות הממוקמת בירושלים.
.1

הוא תושב ואזרח ישראל או תאגיד הפועל כדין בישראל.

 .1הוא בעל רישיון עסק תקף מאת הרשות המקומית בה ממוקמת תחנת המוניות ,בהתאם להוראות
חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח ,1911 -להפעלת תחנת מוניות.
 .1הוא בעל ניסיון של ___ שנים לפחות ברציפות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,
בתחום מתן שירותי הסעה במוניות בהיקף הנדרש במכרז זה.
 .1לרשותו צי בהיקף של ____ מוניות והינו מפעיל בכל משמרת מוניות בהיקף של לא פחות מ-
_____ מוניות ב_______ השנים האחרונות.
 .1הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1911-
 .1הוא הגיש ערבות הצעה כאמור בסעיף  9לחלק א'.
אין מניעה לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע קשור בו להשתתפות המציע במכרז ולמתן השירותים על
ידו לרשות ,ואין ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות ,אפשרות לניגוד עניינים ,ישיר או
עקיף ,בין ענייני המציע או בעלי עניין בו ,לבין ביצוע השירותים על ידי המציע.
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.
________________
שם המצהיר +חתימה
אישור
אני הח"מ ______________,עו"ד (מ .ר__________) ,מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'_________________ המוכר לי
אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_________________
חתימה

___________________
חותמת
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נספח א(()1ב) – תצהיר עמידה בתנאי סף לאזור שירות 2
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
אני מגיש את התצהיר בשמי  /בשם חברת ________________ שמספרה ___________ שאני מוסמך
לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה (להלן ולפי העניין" :המציע").
הנני מצהיר ,כי נכון למועד הגשת ההצעה ,התקיימו במציע כל אלה [נא להשלים את הפרטים במקומות
הדרושים]:
 .1הוא בעל תחנת מוניות הממוקמת בערים תל-אביב ,רמת גן או גבעתיים.
.1

הוא תושב ואזרח ישראל או תאגיד הפועל כדין בישראל.

 .1הוא בעל רישיון עסק תקף מאת הרשות המקומית בה ממוקמת תחנת המוניות ,בהתאם להוראות
חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח ,1911 -להפעלת תחנת מוניות.
 .1הוא בעל ניסיון של ___ שנים לפחות ברציפות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,
בתחום מתן שירותי הסעה במוניות בהיקף הנדרש במכרז זה.
 .1לרשותו צי בהיקף של ____ מוניות והינו מפעיל בכל משמרת מוניות בהיקף של לא פחות מ-
_____ מוניות ב_______ השנים האחרונות.
 .1הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1911-
 .1הוא הגיש ערבות הצעה כאמור בסעיף  9לחלק א'.
אין מניעה לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע קשור בו להשתתפות המציע במכרז ולמתן השירותים על
ידו לרשות ,ואין ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות ,אפשרות לניגוד עניינים ,ישיר או
עקיף ,בין ענייני המציע או בעלי עניין בו ,לבין ביצוע השירותים על ידי המציע.
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.
________________
שם המצהיר +חתימה
אישור
אני הח"מ ______________,עו"ד (מ .ר__________) ,מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'_________________ המוכר לי
אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_________________
חתימה

___________________
חותמת
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נספח א( - )2רשימת לקוחות ופרטי התקשרות
שם לקוח

תקופת מתן שירותים

פרטי התקשרות
(טלפון ונייד)

הערות
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נספח א( -)3הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו"( 1976-החוק")
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
אני מגיש את התצהיר בשמי  /בשם חברת ________________ שמספרה ___________ שאני מוסמך לעשות
תצהיר זה בשמה ומטעמה (להלן ולפי העניין" :המציע").
הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה ,מתקיימת במציע האמור להלן (הכל לפי ההגדרות בחוק):
.1

המציע ובעל זיקה אליו הורשעו בלא יותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1911-או לפי חוק
עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-עד למועד ההתקשרות ,או
שהורשעו ביותר משתי עבירות כאמור ,אך חלפה לפחות שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.

.1

(א) הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1991 -להלן" :חוק שוויון זכויות")
לא חלות על המציע; לחילופין -
(ב) הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן ,ובמידה והוא מעסיק יותר מ –
 100עובדים ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב גם כדלקמן:
( ) 1כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן ,או
לחילופין-
( ) 1כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין  -פעל ליישומן.
לצורך סעיף זה" :מעסיק" – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות .המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר
העתק מהתצהיר לפי סעיף זה ,למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  10ימים
מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי  -אמת.

______________
שם המצהיר +חתימה

אישור
אני הח"מ ______________,עו"ד (מ.ר__________) ,מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'_________________ המוכר לי
אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_________________
חתימה

___________________
חותמת

19

נספח א( -)4תצהיר בדבר העדר הרשעה בעבירה שיש עימה קלון
ו/או עבירה שנושאה פיסקאלי
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
אני מגיש את התצהיר בשמי  /בשם חברת ________________ שמספרה ___________ שאני מוסמך לעשות
תצהיר זה בשמה ומטעמה (להלן ולפי העניין" :המציע").
הנני מצהיר כי אני ו/או המציע ו/או בעל השליטה במציע ונושאי המשרה במציע (אם המציע הינו תאגיד) ,או מי
מאיתנו ,לא הורשענו בעבירה שנושאה פיסקאל י (כגון ,אי העברת ניכויים ואי דיווח לרשויות המס) ,או שחלפה
תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א 1911-ממועד הרשעה כאמור ,וכן לא
מתנהלים נגד מי מאיתנו הליכים משפטיים או חקירות בעבירות כאמור לעיל" .שליטה"  -כמשמעותה בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח .1911 -
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי  -אמת.

______________
שם המצהיר +חתימה

אישור

אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר__________) ,מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'_________________ המוכר לי
אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_________________
חתימה

___________________
חותמת
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נספח א( -)5ערבות להגשת הצעה
תאריך _________ :
לכבוד
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
רחוב בית הדפוס 10
ירושלים
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות אוטונומית ובלתי מותנית
הננו ערבים בזה כלפיכם בסכום של  11,000ש''ח (חמישה עשר אלף שקלים חדשים) ,צמודים למדד
המחירים לצרכן (להלן" :המדד") ,מהמדד הידוע בתאריך  10.1.19ועד למדד שיהא ידוע במועד
התחייבויות
כל
מילוי
להבטחת
הערבות"),
"סכום
(להלן:
בפועל
התשלום
________________________ (להלן" :החייב") בקשר להשתתפותו במכרז מס'  1/19למתן שירותי
הסעה במוניות לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.
אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ( )1ימים מקבלת דרישתכם בכתב ,כל סכום עד לגבול סכום הערבות ,מבלי
שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות
מהחברה ,ובלבד שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
לשם הסרת ספק ,דרישתכם לתשלום סכום הערבות ,ותשלום הערבות ,יכול שיעשו לשיעורין ,ובלבד
שסך כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות זו תישאר בתוקף עד לתאריך  11.11.19ותוארך על פי דרישתכם .כל דרישה על פי הערבות צריכה
להגיע בכתב ,עד לתאריך האמור ,ועד בכלל.
ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה.

_____________
תאריך

______________
בנק

_______________
סניף
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חלק ב'
שירותי מוניות לרשות  -הגדרת עיקרי עבודה
 .1מתן שירותי מוניות להסעת חברי מועצת הרשות ו/או עובדי הרשות או מי מטעמה ,ליעד אחד או
למספר יעדים בו זמנית כמפורט בטבלאות א' ו-ב' לחלק ד' להלן וליעדים נוספים ,בכל ימות החול
ובכל שעות היממה ,לרבות בערבי שבת וחגי ישראל עד שעה אחת לפני כניסת השבת ,ובמוצאי שבת
וחג החל משעה לאחר צאת השבת.
 .1מובהר ,כי נותן השירותים לאזור שירות  1יידרש למתן שירותי הסעה במוניות בנסיעות בינעירוניות
מאזור ירושלים ליתר חלקי הארץ וחזור ובנסיעות בתוך ירושלים וסביבתה בין היתר ליעדים
המפורטים בטבלה א' ,חלק ד' ונותן השירותים לאזור שירות  1יידרש למתן שירותי הסעה במוניות
בנסיעות בינעירוניות מאזור מרכז ליעדים המפורטים בטבלה ב' ,חלק ד' וליתר חלקי הארץ וחזור
ובנסיעות בינעירוניות מתל אביב לירושלים וחזור.
 .1העמדת מונית לטובת הרשות לא יאוחר מ 10 -דקות ממועד ההזמנה לנסיעות בינעירוניות ולא יאוחר
מ 11 -דקות לנסיעות באזור ירושלים.
 .1שירותי המוניות יסופקו באמצעות מוניות במצב תקין ובעלי כל הרישיונות ,האישורים ,הביטוחים
וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ,מסוג רכב פרטי בעל  1מקומות ישיבה (השירות לא יינתן באמצעות
רכבים מסחריים ,טרנזיטים וכד' אלא אם נדרש מפורשות מראש) .על נותן השירות לדאוג לניקיונו
החיצוני והפנימי של הרכב ,בעת מתן השירות .על המוניות להיות מצוידות במכשיר ניווט.
 .1השירות יינתן באמצעות נהגים מיומנים ובעלי ניסיון ובעלי רישיונות תקפים וכל אישור והיתר
הנדרשים על פי כל דין .באחריות החברה המבצעת להקפיד על התנהגות אדיבה ומנומסת של נהגי
המוניות.
 .1לרשות שמורה הזכות לדרוש מנותן השירות להחליף נהג ,לפי שיקול דעתה .במקרה כזה על נותן
השירות לספק לרשות שירותים על ידי נהג אחר מאותו מועד ואילך.
 .1בסיומה של כל נסיעה ,יגיש הנוסע לנהג שובר נסיעה לחתימה .בשובר ימולאו תאריך ושעת היציאה,
מקום היציאה ,מקום ההגעה ,שם הנהג וחתימתו ,שם הנוסע וחתימתו והכל בכתב ברור בהתאם
להסכם שיחתם עם נותן השירותים .הרשות רשאית לשנות ו/או להוסיף פרטים נוספים שימולאו על
גבי השוברים לפי שיקול דעתה .ככל שלא יהיה לנוסע שובר נסיעה ,ימציא הנהג שובר נסיעה בעצמו,
יחתים את הנוסע וימלא את הפרטים כאמור בסעיף זה.
 .1באחריות החברה המבצעת להגיש לרשות בתחילת כל חודש קלנדארי חשבונית מס בצירוף דוח הכולל
פירוט של כל הנסיעות שבוצעו בחודש הקודם .הדוח יכלול את תאריך הנסיעה ,מוצא ויעד ואת עלות
הנסיעה .הרשות רשאית לשנות ו/או להוסיף קריטריונים נוספים אשר יידרשו בדוח לפי שיקול דעתה.
לדוח יצורפו שוברי הנסיעה המלאים (כמפורט בסעיף  1לעיל) חתומים על ידי הנוסע בגין כל נסיעה
שבוצעה .ככול שעלות הנסיעה כוללת מספר מרכיבים (עצירות ,נסיעות נוספות ,שעות המתנה
וכיוצ"ב) ,יצורף תחשיב עלות מפורט לכל שובר.
 .9השירות יינתן בכל מזג אויר ,לרבות מזג אויר קשה.
 .10היה ונשכח פריט כלשהו באחת מהנסיעות ,יעביר נותן השירות לרשות את הפריט תוך  11שעות ממועד
הימצאו.
 .11נותן השירות יחזיק במוניות ובנהגים בהיקף שיאפשר לו לבצע בהתראה קצרה )1( :שירותי מוניות
בינעירוניות לכל רחבי הארץ ( )1שירותי מוניות באזור ירושלים (בעיקר לעניין אזור שירות  )1( )1שרותי
מוניות באזור המרכז (בעיקר לעניין אזור שירות  ,)1למספר יעדים בו זמנית ,בכל ימי החול בשבוע ובכל
שעות היממה ,לרבות בערבי שבת ומועדי ישראל עד שעה אחת לפני כניסת השבת/החג ,ובמוצאי שבת
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ומועד החל משעה לאחר צאת השבת/החג .נותן השירות נדרש להיות בעל אמצעים לספק שירותי
מוניות דחופים ,שיאפשרו הבאת הנוסע ליעדו בזמן הקצר ביותר ממועד הקריאה ,בהתאם למרחק.
 .11למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי עלויות הנסיעה בכבישי אגרה (חוצה ישראל  -כביש  ,1מנהרות
הכרמל וכיוצ"ב) לא ישולמו על ידי הרשות.
 .11תוספת תשלום עבור זמן המתנה תינתן בגין זמן המתנה העולה על  11דק' בלבד ותשולם מהדקה
הראשונה בהתאם למחיר הנקוב בחלק ד' ובחישוב יחסי לזמן ההמתנה בפועל .יובהר כי עלות שעת
המתנה ,כמפורט בחלק ד' ,תעמוד בתוקפה אף במקרים בהם ייתכנו זמני המתנה ארוכים ו/או
מרובים.
 .11השירות יסופק גם עבור נקודת עצירה נוספת קרי ,עצירה בתוך העיר שלא במסלול הנסיעה שהוזמן
מראש ,ככל שיתבקש ,בהתאם להצעת המחיר המפורטת בחלק ד'.
 .11בנסיעות של חברי מועצה לישיבה אחת  -ייתכן ותידרש החברה להסיע מספר חברי מועצה המתגוררים
בסמיכות ,בנסיעה אחת .הכל על-פי דרישת הרשות ובהתאם לשיקול דעתה.
 .11השירות יסופק על ידי מוניות העומדות במפרט הדרישות הטכניות להלן:
מועד העלייה לכביש (מועד הרישוי) של המוניות יהיה לא יותר מארבע שנים לפני מועד
.11.1
מתן השירותים.
על כלי הרכב להיות כשירים ותקינים ,ובהם מזגנים פועלים ,מצוידים במכשירים
.11.1
אלחוטיים ובערכת עזרה ראשונה ,וכל דבר נוסף הנדרש בהתאם להוראות הדין.
.11.1

על כלי הרכב להיות נקיים וראויים להסעת נוסעים בכל עת.

המוניות יישאו סימן היכר לרבות ,כובע מונית ועליו מספר הזכות הציבורית ,שם התחנה
.11.1
אליה משויכת המונית הכל כנדרש בתקנות ובכללים.
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חלק ג'
הסכם למתן שירותי הסעה במוניות
אשר נערך ונחתם בירושלים ביום ___ לחודש ________ שנת 1019

בין

:

לבין

:

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
(להלן " -הרשות השנייה" או "הרשות")

מצד אחד;
______________________
______________________
(להלן " -המבצע")
מצד שני;
הואיל:

והרשות פרסמה מכרז מס'  1/19למתן שירותי הסעה במוניות (להלן " -המכרז");

והואיל:

והמבצע פנה אל הרשות השנייה במסגרת המכרז והציע ליתן לה את השירותים נשוא
המכרז;

והואיל:

והצעתו של המבצע במכרז ,הרצ"ב והמהווה נספח א' להסכם זה ,נתקבלה במכרז ונקבע,
כי המבצע הוא שנבחר לספק את השירותים באופן ,במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם
זה;

והואיל:

והמבצע מעוניין לבצע עבור הרשות השנייה את השירותים והוא מצהיר ומתחייב ,כי הוא
עומד בכל דרישות הרשות לרבות ובמיוחד בכל דרישות הסף כפי שנקבעו במכרז
ובדרישות המפורטות במסמך הגדרת העבודה ובידיו היכולת ,המיומנות ,הידע המקצועי,
היכולת הארגונית והפיננסית ,כח האדם המקצועי ,כלי הרכב ,המכשור וכל הרישיונות
האישורים ההיתרים והביטוחים הנדרשים ,על פי כל דין ונוהג ,לצורך מתן השירותים,
כמפורט בהצעתו ודרישות הרשות ולשביעות רצונה;

והואיל:

והמבצע מצהיר ,כי הוא רשאי על-פי דין להעניק שירותי מוניות וכי פעילותו ,כלי הרכב
שבאמצעותם יבוצעו השירותים וכל מי שיועסק על ידו בביצוע השירותים לרשות ,הינם
ויהיו בכל עת כשירים ,מיומנים ובעלי ניסיון במתן שירותי מוניות ובעלי כל האישורים
ו/או ההיתרים ו/או הביטוחים הנדרשים על פי דין לצורך מתן שירות זה;

אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.1כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד.
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 .1.1בהסכם זה למונחים הבאים יהיה הפירוש הבא:
"המכרז" -

מכרז מס'  1/19למתן שירותי הסעה במוניות ,שפורסם ע"י
הרשות על כל מסמכיו.

"מסמכי המכרז"  -מסמכי המכרז כפי שפורסמו ע"י הרשות כולל ההבהרות
שניתנו בקשר עמו מטעם הרשות .מסמכי המכרז מצורפים
על דרך ההפניה להסכם זה.
"השירותים" -

"נציג הרשות" -

השירותים אותם יספק המבצע לרשות כמפורט במסמכי
המכרז ,בהצעת המציע ובהגדרת העבודה המצורפת כנספח
ב' להסכם זה.
רמ"ח אחזקה ורכש או ראש אגף תקציב ,בקרה ומינהל של
הרשות ו/או מי שיקבע על ידי הרשות כנציגה והמוסמך
לפעול מטעמה ,מזמן לזמן .מובהר ,כי אי מתן הודעה למבצע
על מינוי נציג הרשות לא יפגום בתוקפו של המינוי ובנפקות
פעולותיו בהתאם להוראות הסכם זה.

 .1.1למען הסר ספק ,מסמכי המכרז וההצעה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובחזקת תנאי
מתנאיו.
 .1.1כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך
תפורש באופן המרחיב את חובות המבצע ו/או את זכויות הרשות.

 .1שירותי ההסעה במוניות
 .1.1הרשות מוסרת בזה למבצע והמבצע מקבל על עצמו ומתחייב בזה לספק לרשות את השירותים.
היקף השירותים יהיה כפי שייקבע על ידי הרשות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי
שתהא עליה חובת הנמקה ו/או שימוע .למבצע אין בלעדיות במתן השירותים והרשות רשאית
שלא לבצע את השירותים באמצעות המבצע ,בין היתר ככל שנדרשת נסיעה שאיננה מאזור
ירושלים ו/או מאזור מרכז ,ובכל מקרה למבצע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או
זכות ,מכן מין וסוג שהם ,כלפי הרשות ו/או כל מי מטעמה בקשר לכך והוא יהיה זכאי לתמורה
רק בגין השירותים שבוצעו על ידו בפועל לפי דרישתה של הרשות ולשביעות רצונה המלאה.
 .1.1המבצע מתחייב לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמו ובאמצעות נהגים וכלי רכב
הקשורים אליו והמופעלים על ידו באופן ישיר .המבצע מתחייב לספק את השירותים בזהירות,
במיומנות ,במקצועיות ,ביעילות ,בדייקנות ,בחריצות ,על פי כל דין ונוהג ,במהירות הראויה
ובקצב הנדרש על ידי הרשות ,והכל לשביעות רצונה המלאה של הרשות.
 .1.1המבצ ע מצהיר ומתחייב ,כי הוא רשאי על פי כל דין לבצע את השירותים; כי יש לו ויהיו לו בכל
עת בתקופת ההתקשרות כל האישורים ,ההיתרים ,האישורים והביטוחים הנדרשים על פי כל דין
ו/או נוהג למתן השירותים לרשות על פי דרישותיה והוראות הסכם זה; כי כל כלי הרכב
שבאמצעותם יבוצעו השירותים הינם ויהיו בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות תקינים ובעלי כל
רישיון ,היתר וביטוח נדרש על פי כל דין ו/או נוהג; כי כל נהג שיועסק על ידו בביצוע השירות הינו
ו יהיה בכל מהלך תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה כשיר ובעל כל רישיון ,אישור ,היתר וביטוח
נדרש על פי כל דין ו/או נוהג.
 .1.1המציע מצהיר ומתחייב עוד ,כי הוא בעל הידע ,הניסיון והיכולת ,מכל בחינה שהיא ,לספק לרשות
את השירותים על פי צרכיה ,כאמור בהסכם זה.
 .1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המציע מצהיר ומתחייב ,כי:
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 .1.1.1מציע שהציע הצעתו לאזור שירות  ,1כי הוא בעל תחנת מוניות הממוקמת בירושלים .מציע
שהציע הצעתו לאזור שירות  1כי הוא בעל תחנת מוניות הממוקמת בתל אביב ,רמת גן או
גבעתיים.
.1.1.1הוא תושב ואזרח ישראל או תאגיד הפועל כדין בישראל;
 .1.1.1הוא בעל רישיון עסק תקף מאת הרשות המקומית בה ממוקמת תחנת המוניות ,בהתאם
להוראות חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח;1911-
 .1.1.1הוא בעל ניסיון של  1שנים לפחות ברציפות לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז,
בתחום מתן שירותי הסעה במוניות בהיקף הנדרש במכרז זה;
 .1.1.1הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1911-
 .1.1.1לרשותו צי בהיקף של  10מוניות לפחות והינו מפעיל בכל משמרת מוניות בהיקף של לא
פחות מ 10-מוניות בחמש השנים האחרונות;
 .1.1.1אין מניעה לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע קשור בו להשתתפות המציע במכרז ולמתן
השירותים על ידו לרשות ,ואין ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות ,אפשרות
לניגוד עניינים ,ישיר או עקיף ,בין ענייני המבצע או בעלי עניין בו ,לבין ביצוע השירותים על
ידו.

 .1מועד תחילת הביצוע
המבצע יתחיל במתן שירותי המוניות במועד שהרשות תורה לו לעשות כן.

 .1תשלומים
 .1.1כנגד ובתמורה לביצוע התחייבויות המבצע על פי ההסכם לשביעות רצונה המלאה של הרשות,
תשלם הרשות ,כמפורט להלן ,תשלומים בסכומים המפורטים בהצעת הזוכה ,המצורפת כנספח
א' להסכם זה ובכפוף לאמור להלן.
 .1.1הסכומים המפורטים בהצעה יעודכנו בהתאם להעלאת תעריפי הנסיעה במוניות מיוחדות כפי
שנקבע מפעם לפעם על ידי משרד התחבורה בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים
(מחירי נסיעה במוניות) .לעניין סעיף זה ,עדכון הסכום יוצמד לתעריף שנקבע בצו הפיקוח
המעודכן ביום .11.1.19
 .1.1בראשון לכל חודש קלנדארי יעביר המבצע לידי הרשות חשבונית מס בצירוף דוח חודשי בדבר
השירותים שניתנו בחודש שקדם לו .דוח זה יכלול :תאריך הנסיעה ,מוצא ויעד ואת עלות הנסיעה
בהתאם להצעת הזוכה .לדוח יצורפו שוברי הנסיעה המלאים הכוללים את :תאריך ושעת
היציאה ,מקום היציאה ,מקום ההגעה ,שם הנהג וחתימתו ,שם הנוסע וחתימתו .ככול שעלות
הנסיעה כוללת מספר מרכיבים (עצירות ,נסיעות נוספות ,שעות המתנה וכיוצ"ב) ,יצורף תחשיב
עלות מפורט לכל שובר ושובר .ככל שיעד הנסיעה אינו כלול בטבלת היעדים שבחלק ד' ,תקבע
עלות הנסיעה בהתאם למחירון לנסיעה מיוחדת שלא לפי מונה ,תעריף מס'  1לצו פיקוח על
מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) המעודכן ליום הנסיעה ולהוראות סעיף  11לטופס
הגשת הצעה .לאחר אישור הדו"ח האמור על ידי נציג הרשות ,יבוצע התשלום ,בנוהל שוטף 10 +
יום ,מיום אישור החשבונית על ידי נציג הרשות .מוסכם שהרשות רשאית לשנות ו/או להוסיף
פרטים נוספים לדוח ו/או לשוברי הנסיעה לפי שיקול דעתה.
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 .1.1התשלום מותנה בהצגת אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1911-
 .1.1למען הסר ספק ,התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי ,והרשות תנכה במקור מכל תשלום
למבצע ,כל מס ,היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין ,אלא אם ימציא
המבצע אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס.
 .1.1לכל התשלומים האמורים יתווסף מע"מ כדין.
 .1.1התמורה כוללת כל מס ,היטל ותשלום חובה שיחולו על ביצוע העבודות או שיהיה קשור או כרוך
בכל דרך שהיא עם ביצועם ,למעט מס ערך מוסף.
 .1מובהר ,כי פרט לאמור במפורש בסעיף  1זה ,לא ישולם על ידי הרשות למבצע שום תשלום נוסף,
מכל מין וסוג שהוא לרבות החזר הוצאות או השתתפות כלשהי ובכלל זה ,לא ישולם על ידי
הרשות למבצע כל תשלום אגרה ו/או אגרת נסיעה ו/או תשלומי חובה כלשהם בקשר עם
הנסיעות ,לא במהלך תקופת ההסכם ולא לאחריו ,לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם או
עם הסכם זה ו/או כל הנובע מהם ,לא למבצע ולא לכל אדם או גוף אחר .למען הסר ספק ,כל עלות
הכרוכה במתן השירות ובביצועו ,לרבות הוצאות דלק ,תשלומי חובה ,תשלומי ביטוח ,תשלומים
בגין נסיעות בדרכים מיוחדות ו/או כבישי אגרה (למשל כביש  ,1מנהרות הכרמל וכד') ,לא תשולם
על ידי הרשות והתמורה הקבועה בהסכם זה לעיל היא סופית וממצה את כל שהמבצע יהיה זכאי
לו בגין מתן השירותים לרשות בכפוף לשביעות רצונה המלאה .עוד יובהר ,כי המבצע יהיה זכאי
לתמורה רק בגין הנסיעה מהמקום שממנו הוזמנה הנסיעה אל יעד הנסיעה בלבד .בכל מקרה
המבצע לא יהיה זכאי לתמורה בגין נסיעת הרכב אל או מהמקום שממנו הוזמנה הנסיעה.

 .1פיקוח וביקורת
 .1.1הרשות תבקר ותפקח ,ככל שתמצא לנכון ,באופן ובהיקף שתמצא לנכון ,באמצעות נציג הרשות,
על טיב ואיכות שירותי ההסעה במוניות אותם ייתן המבצע .אין בסמכות הפיקוח כדי לגרוע מכל
חובה ו/או אחריות המוטלות על המבצע ו/או כדי להטיל חובה ו/או אחריות כלשהי על הרשות.
 .1.1הרשות תהיה מוסמכת לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ו/או שימוע
ומבלי שהחלטתה תקים למבצע ו/או כל מי מטעמו כל טענה ,זכות או תביעה כלפי הרשות ו/או כל
מי מטעמה ,להורות למבצע לתקן ליקויים בסדרי עבודה ו/או ביצוע ו/או הנחיות עבודה הנוגעים
למתן שירותי מוניות .המבצע יפעל על פי הנחיות והוראות הרשות בזמנים שתקבע הרשות בכל
הנוגע לסדרי עבודה ,דרכי ביצוע ,דרכי ההסעה וכן בכל עניין אחר הנדרש לדעת הרשות ,על
חשבונו ובאחריותו ולשביעות רצונה המלא של הרשות.
 .1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  1שלהלן ,ידווח המבצע לרשות מיידית על כל אירוע שמנע
ממנו לבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה ,הסיבה לאירוע והטיפול בו.

 .1היתרים ורישיונות
המבצע מצהיר ומתחייב ,כי בידיו ובידי כל המועסקים על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה ,כל ההיתרים,
האישורים הרישיונות והביטוחים הנדרשים על פי כל דין ו/או נוהג לביצוע העבודות על פי הסכם זה.
ביצוע ההסכם על ידי המבצע בהעדרו של התר ו/או רישיון ו/או אישור ו/או ביטוח כאמור יגרום
לביטולו של ההסכם ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 .1המחאת והסבת ההסכם
 .1.1הרשות רשאית להמחות ו/או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה ,כולן או
מקצתן ,לצדדים שלישיים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וכן זכאית היא לשתף צדדיים
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שלישיים בכל אופן שתמצא לנכון בביצוע התחייבויותיה ו/או בשימוש בזכויותיה על פי הסכם זה.
למבצע לא תהיה זכות להתנגד להסבה או לשיתוף כאמור והוא יפעל בהתאם להנחיות הרשות
במלואן לשביעות רצונה המלאה והמוחלטת.
 .1.1המבצע אינו רשאי להסב או להמחות את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן ואין הוא
רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ,והכל  -אלא
בהסכמת הרשות מראש ובכתב לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת
הנמקה ושימוע ומבלי שהחלטתה תקים למבצע או לכל מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה ו/או זכות כלפי הרשות ו/או כל מי מטעמה.
 .1.1כמו כן ,אין המבצע רשאי למסור לאחר ,לרבות למבצע משנה מטעמו ,את ביצוע התחייבויותיו
כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת הרשות מראש .הרשות תהיה רשאית לסרב ליתן את הסכמתה
כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה ,או להסכים בתנאים שתמצא לנכון ,ולמבצע
ו/או כל מי מטעמו לא י היו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הרשות ו/או כל מי
מטעמה בקשר לכך.
 .1.1כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי הקבוע בהסכם זה תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
 .1.1נתנה הרשות את הסכמתה לביצוע באמצעות מבצע משנה או גורם אחר ,אין ההסכמה האמורה
פוטרת את המבצע מאחריות ומהתחייבויותיו על פי ההסכם.
 .1.1לעניין סעיף זה תחשב כהסבת זכויות העברה של  11%או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד
(כהגדרת מונח זה בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן ,)1990-בין אם נעשתה בבת אחת
ובין אם נעשתה בחלקים.

 .9אחריות המבצע
 .9.1המבצע יהיה אחראי בגין כל נזק או אובדן מכל מין וסוג שייגרמו עקב מתן השירותים או בקשר
עימם לרשות או לכל אדם או לרכושו ,ואשר הנפגע זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין ו/או נוהג.
המבצע ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור.
 .9.1אחריות המבצע כאמור תחול גם על כל מעשה או מחדל של מי מעובדיו ,נציגיו ,שלוחיו או הבאים
מכוחו או הקשורים עמו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .9.1המבצע יפצה את הרשות ,ואת הבאים מכוחה ,בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא ,בה יחויבו כלפי
צד שלישי ,על פי כל דין ,בשל כל נזק הפסד או הוצאה ,לרבות הוצאות התדיינות משפטית,
שייגרמו לה עקב מתן השירותים או בקשר עימם ,או עקב הפרת הסכם זה.
 .9.1למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבצע יהיה אחראי לכל נזק לגוף או רכוש שיגרם לעובדיו ו/או
מי מטעמו בקשר עם הסכם זה.
 .9.1בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור ,המבצע יהיה אחראי לכל נזק שנגרם לנוסע מטעם הרשות או לדבר
מה שנשא עמו .אחריות זאת משתרעת הן בתחום שלמות הגוף והרכוש והן במסגרת חובת
הסודיות .על המבצע לפעול לשמירה על סודיות ועל ביטחון הנוסעים מטעם הרשות ,ועל מטענם,
ברמה הטובה ביותר.

 .10ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות המבצע עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין ,מתחייב המבצע לערוך
.10.1
ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית על חשבונו ,על שמו ועל הבאים מטעמו ,למשך תוקפו של
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הסכם זה את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ד'
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן "אישור עריכת הביטוחים") ,אותו ימציא לידי הרשות ,לא
יאוחר מ 11 -ימים ממועד ההתקשרות ,חתום בידי מבטחיו.
בנוסף ,מתחייב המבצע בגין כלי הרכב המשמשים במסגרת ההסכם ,לערוך את
.10.1
הביטוחים המפורטים להלן:
.10.1

ביטוח חובה על פי דרישות פק' ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] ,התש"ל.1910-

.10.1

ביטוח מקיף שיכלול בין היתר את התנאים הבאים:

 .10.1.1גבול אחריות בצד ג' (רכוש) לא יפחת מ.$100,000 -
 .10.1.1פרק אחריות כלפי צד ג' (רכוש) יורחב לשפות את הרשות בגין אחריותה למעשי ו/או
מחדלי המבצע ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .10.1.1הביטוח יכלול ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות והבאים מטעמה ,ובלבד שהויתור לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
הביטוחים המפורטים בסעיף זה לעיל הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך
.10.1
על ידי הרשות ו/או לטובתה ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות".
המבצע בלבד יישא בתשלום פרמיות הביטוח ותשלומי ההשתתפות העצמית בגין
.10.1
הביטוחים כאמור לעיל .המבצע מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח במועדן ולמלא אחר יתר
הוראות פוליסות הביטוח על מנת שהביטוח יהיה בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות.
המבצע פוטר בזה את הרשות והבאים מטעמם של הנ"ל מכל אובדן ו/או נזק שייגרם
.10.1
לרכושו של המבצע ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של המבצע במסגרת
ההסכם ובמפורש לרבות לכלי הרכב .פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת
.10.1
הביטוח ,הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבצע ,ועליו לבחון את חשיפתו לחבות
ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.
לא יהיה בביצוע הביטוחי ם לפי סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו המלאה של המבצע לפי
.10.9
חוזה זה או ע"פ כל דין.
בתום מועד תקופת ביטוחי המבוטח ,מתחייב המבצע להפקיד בידי הרשות אישור עריכת
.10.10
ביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכל עוד המבצע מבצע את השירותים על-פי ההסכם.

 .11סודיות והימנעות מניגוד עניינים
המבצע מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות ,להעביר ,למסור ,להביא לידיעת
.11.1
צד ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בכל ידע ו/או מידע השייכים לרשות ו/או בנוגע לרשות ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות
הא מור ,בנוגע לפעולותיה ,עסקיה ,ספקיה ,מצבה הפיננסי ,שיטות העבודה הנהוגות אצלה,
הסעות שביצעה ויעדיהן וכיו"ב וכן כל מידע שהגיע לידיו ,בכל דרך שהיא ,במסגרת מתן
השירותים ,וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן ,ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת
בכתב מאת הרשות .המבצע מתחייב בזה לדאוג ולעשות את כל הנדרש שכל נותני השירות מטעמו
ימלאו את האמור לעיל.
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המבצע או מנהליו או עובדיו מתחייבים שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בין מתן
.11.1
השירותים לבין כל עניין אחר שיש להם .בכל מקרה שיתעורר חשש לניגוד עניינים ידווח על כך
המבצע באופן מיי די ובכתב לרשות ויפעל בהתאם להוראות הרשות לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותיו של המבצע במסגרת הסכם הסודיות והימנעות
.11.1
מניגוד עניינים המצורף להסכם כנספח ג' .המבצע יחתום על הסכם סודיות והימנעות מניגוד
עניינים בנוסחו של נספח ג' במועד חתימת הסכם זה ויעבירו חתום לרשות.

 .11העדר קיום יחסי עובד מעביד
המבצע משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה ,ואין לראות כל זכות שניתנה לרשות על פי
.11.1
הסכם זה לפקח ,להדריך או לתת הוראות למבצע ,או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו ,אלא
כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו .בין המבצע ו/או כל עובד המועסק
על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין הרשות ,לא יתקיימו יחסי עובד מעביד.
לפי דרישת הרשות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה
.11.1
ושימוע ,יחליף המבצע עובדים ,או מי מטעמו שיועסק על ידו בכל הקשור לחוזה זה ,אם לדעת
הרשות המשך פעילותם עלול לגרום נזק לרשות ו/או פגיעה כלשהי בשירותים הניתנים על ידי
המבצע .למען הסר ספק יובהר ,כי לרשות שמורה הזכות לדרוש מהמבצע להחליף נהג ,לפי שיקול
דעתה ועל המבצע לספק לרשות שירותים על ידי נהג אחר מאותו מועד ואילך .על המבצע למלא
אחר דרישת הרשות תוך זמן סביר ,כפי שיקבע על ידי הרשות .למען הסר ספק מובהר כי אין
בחיוב האמור לעיל כדי לגרוע מאחריות המבצע .מובהר ,כי החלטה הרשות לא תקים למבצע ו/או
כל מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הרשות ו/או כל מי מטעמה.
עובדי המבצע וכל מי מטעמו העוסק במתן השירותים לרשות על פי הסכם זה ,ימצאו תחת
.11.1
פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של המבצע בלבד .המבצע יישא וישלם בעצמו ועל חשבונו
את שכרם של עובדיו ושל המועסקים על ידו ,וכן את כל תשלומי החובה ,ההפרשות וההוצאות
הנלוות ,לרבות מס הכנסה ,ביטוח ל אומי ומס בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין
וכמקובל בתחום זה.

 .11ביצוע העבודות על ידי הרשות או מי מטעמה
הרשות רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ו/או
.11.1
שימוע ומבלי שהחלטתה תקים למבצע ו/או כל מי מטעמו טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי
הרשות ו/או כל מי מטעמה (לרבות במקרה שהמבצע לא יבצע את השירותים לשביעות רצונה
המלאה של הרשות),לבצע את העבודות נשוא הסכם זה ,כולן או חלקן ,בעצמה ,באמצעות ספק
אחר או בכל דרך אחרת ,והמבצע מצהיר ומתחייב כי לא ימנע מן הרשות לפעול כאמור ויסייע
לרשות או למי שייקבע בביצוע העבודות כאמור.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במקרה ותפעל הרשות כאמור תהא הרשות רשאית לגבות
.11.1
או לנכות או לקזז את כל ההוצאות והחיובים שעל פי הסכם זה חלים על המבצע מכל סכום שיגיע
למבצע בכל זמן שהוא ,וכן תהא הרשות רשאית לגבותן מן המבצע בכל דרך אחרת.

 .11ערבות ביצוע
להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ימסור המבצע לרשות ,בתוך  11שעות
.11.1
לאחר שהרשות תודיע לו על קבלת הצעתה ,ערבות בנקאית בלתי מותנית מבנק ישראלי ,בסך
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( ₪ 11,000חמישה עשר אלף ש"ח) ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,הידוע ביום שבו הרשות שלחה
למבצע את הודעת הזכייה ,בנוסח המפורט בנספח ה' להסכם זה (להלן" :ערבות הביצוע" ו/או
"הערבות").
ערבות הביצוע האמורה תהיה תקפה לכל תקופת ההסכם ולתקופה של חודש אחד לאחר
.11.1
תום תקופת הסכם זה .במידה ותוארך תקופת ההתקשרות ,הערבות תוארך במקביל לתקופת
ההסכם המוארכת ולתקופה של חודש אחד לאחר תום תקופת הארכה .הרשות רשאית לדרוש
מהמבצע את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידה ,והמבצע ימלא אחר דרישה זו.
הרשות תהא רשאית לחלט את הערבות ,כולה או חלקה ,על ידי מתן הודעה בכתב בקרות
.11.1
אחד מהמקרים הבאים:
 .11.1.1לשם גביית כל סכום המגיע לה על פי הסכם זה ובכלל זה לגביית סכום פיצויים;
 .11.1.1לשם גביית הוצאות שנגרמו לה עקב אי עמידת המבצע בהתחייבויותיו על פי הוראות
הסכם זה ,ולרבות לצורך ביצוע או הבטחת ביצוע של כל התחייבויות המבצע על פי הסכם
זה;
 .11.1.1בכל מקרה אחר של הפרת תנאי ההסכם על ידי המבצע.
בכל מקרה של חילוט ערבו ת על ידי הרשות בגין אי מילוי התחייבויותיו של המבצע על פי
.11.1
הסכם זה ,מתחייב המבצע להמציא לרשות ,תוך  1ימים ממועד החילוט ,ערבות חדשה בגובה
הערבות שחולטה כאמור.
חילוט הערבות לא ישחרר את המצבע מקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה ,אלא אם
.11.1
הרשות הודיעה לו על כך במפורש ובכתב.
הסתיימה תקופת ההסכם ונותרה תביעה תלויה ועומדת נגד המבצע בקשר עם מתן
.11.1
השירותים על פי הסכם זה ,לא תוחזר למבצע הערבות כל עוד לא נתן המבצע ערובות אחרות
להנחת דעתה של הרשות לתשלום כל חיוב שיוטל עליו .לא המציא המבצע ערובה כאמור ,תחולט
הערבות והכספים יעוכבו בידי הרשות עד להכרעה סופית (לרבות בדרך של פסק דין) באותה
מחלוקת.

 .11סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם
מוסכם כי סעיפים  11 ,10 ,9 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים
.11.1
בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את הרשות בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש
בסך חמשת אלפים ( )1,000ש"ח ,כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן ,מהמדד הידוע במועד
חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למזמין ,וזאת מבלי לגרוע מזכות
הרשות לכל סעד ותרופה אחרים.
המבצע מצהיר ומסכים ,כי לרשות תהיה הזכות לגבות את דמי הפיצויים המוסכמים,
.11.1
כאמור בסעיף קטן  11.1לעיל ,מהערבויות שיומצאו על ידו כאמור לעיל.
תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים למבצע ,לרבות קיזוזם כאמור בסעיף 11
.11.1
להלן ,לא ישחררו את המבצע מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הרי אם הפר המבצע את החוזה הפרה יסודית תהיה הרשות
.11.1
זכאית ,בנוסף לפיצוי המוסכם ,לכל סעד ולתרופה משפטית על פי חוק החוזים (תרופות בשל
הפרת חוזה) ,התשל"א 1910-ועל פי כל דין.

31

 .11הפרות
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11לעיל ,האירועים הבאים יחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את הרשות,
לאחר מתן התראה בכתב של שבעה ( )1ימים למבצע ,בכל הזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה ועל פי
כל דין במקרה של הפרה יסודית:
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המבצע,
.11.1
כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  10יום ממועד
ביצועם.
הוגשה נגד המבצע התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או
.11.1
חלקם ,או שהמבצע קיבל החלטה על פירוק ,או אם המבצע יגיע לידי פשרה או הסדר עם נושיו,
והפעולה האמורה או ההחלטה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  10ימים.
אם ימונה מפרק ,נאמן ,כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל (זמני או קבוע) על עסקי או
.11.1
רכוש המבצע או כל חלק מהם ,או אם תוגש בקשה למינוי כנ"ל ,והמינוי או הבקשה לא בוטלו
בתוך  10ימים.
חל שינוי מהותי בפעילותו של המבצע אשר הרשות סבורה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
.11.1
והמוחלט ,אשר לא יאפשר לו לעמוד בהתחייבויותיו כלפי הרשות.
הרשות התרתה במבצע שאין הוא נותן את השירותים בצורה משביעת רצון והמבצע לא
.11.1
נקט ,תוך ( 11ארבעים ושמונה) שעות מהודעה כאמור ,צעדים המבטיחים לדעת הרשות את תיקון
המצב.
.11.1

הוכח להנחת דעתה של הרשות כי המבצע הסתלק מביצוע ההסכם.

אם יתברר שהצהרה כלשהי של המבצע שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת הסכם זה
.11.1
אינה נכונה או שהמבצע לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת הרשות
להתקשר עמו בהסכם.
אם ערבות שניתנה על ידי המבצע בהתאם לסעיף  11לעיל חולטה ,כולה או חלקה ,והיא
.11.1
לא חודשה במלואה כאמור בסעיף  11לעיל.

 .11קיזוז ושיפוי
הרשות רשאית לקזז את הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לה מהמבצע לפי הסכם זה או
.11.1
כתוצאה ממנו ,מכל סכום המגיע למבצע מהרשות ,והמבצע מוותר מראש על כל טענה המתייחסת
לקיזוז כאמור.
המבצע יפצה וישפה את הרשות בגין כל תביעה שהרשות תיתבע בידי עובדי המבצע או
.11.1
בידי כל גוף או אדם אחר ,שעילתה יחסי עובד ומעביד בין הרשות לבין עובדי המבצע או כל אדם
אחר עקב ,בגין או בקשר לביצוע הסכם זה בידי המבצע; כן ישפה המבצע את הרשות בגין כל
תביעה או דרישה מאת כל צד שלישי עקב ,בגין או בקשר לביצוע הסכם זה בידי המבצע לרבות
נזק שאירע לצד שלישי.
איחור או הימנעות בעשיית מעשה שהרשות רשאית לעשותו לפי חוזה זה ,ו/או בשימוש
.11.1
בזכות כלשהי הנתונה לרשות לפי החוזה לא ייראו כויתור על הזכות אלא אם כן ויתרה הרשות על
כך במפורש ובכתב.
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המבצע לא יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב כל זכות של הרשות ו/או כל דבר שיגיע לידיו
.11.1
מהרשות ו/או בקשר אליה .בכל מקרה המבצע יהיה חייב לבצע את השירותים על פי הסכם זה
במלואם ובמועדם.

 .11תקופת ההסכם
.11.1

תוקף חוזה זה הינו לשנה אחת מיום חתימתו.

הרשות תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תוקפו של ההסכם על פי
.11.1
אותם תנאים ,בהודעה בכתב למבצע ,לארבע תקופות בנות שנה כל אחת ,או לתקופה קצרה מכך,
על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שהחלטתה תקים למבצע ו/או כל מי מטעמו כל טענה
ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הרשות ו/או כל מי מטעמה .מובהר ,כי אין באמור כדי לגרוע מזכות
הרשות להפסיק את ההסכם בכל עת ,בהתאם להוראות ההסכם.
הרשות תהיה רשאית לסיים את ההסכם ,מכל סיבה ובכל עת ,בהודעה מראש של 10
.11.1
(שלושים) ימים למבצע על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שהחלטתה תקים למבצע
ו/או כל מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הרשות ו/או כל מי מטעמה.
הסתיים ההסכם ו/או בוטל על ידי הרשות ,מכל סיבה שהיא ,לא יהיה המבצע זכאי אלא
.11.1
לתמורה שהוא זכאי לה בגין השירותים שניתנו על ידו לרשות לפי הוראות הסכם זה ובכפוף לכל
זכויותיה של הרשות לפי הוראות הסכם זה .בכל מקרה ,המבצע לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין
סיום ו/או ביטול ו/או הפסקת ההסכם.

 .19מלוא ההסכם
הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לנושאים הכלולים בו והוא גובר על כל
הסכם ,הבנה או הסדר קודמים ביניהם ,בין בכתב ובין בעל פה .לא יהיה לכל שינוי מאוחר של
הסכם זה כל תוקף ,אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 .10שונות
ככול שתימצא סתירה מבין מסמכי המכרז ,הפרשנות שתיקבע תהיה הפרשנות המרחיבה ביותר
את זכויות הרשות השנייה.

 .11סמכות מקומית
סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים,
.11.1
לפי הסמכות העניינית.
סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא עפ"י הסמכות הקבועה
.11.1
בסעיף זה.
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 .11הודעות
הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לייעדן עם מסירתן ,במידה ונמסרו ביד,
.11.1
ותוך שבעים ושתיים ( )11שעות מיום משלוחן בדואר ,אם נשלחו בדואר ,וביום העסקים הראשון
שלאחר משלוחן ,אם נשלחו בפקסימיליה או באמצעים אלקטרוניים אחרים ,לכתובתו של צד
להסכם כפי שהיא רשומה להלן בסעיף .11.1
.11.1
הרשות:

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
רח' בית הדפוס  ,10גבעת שאול ,ירושלים
ת.ד1111 :
פקס'01-1111191 :
כתובת מייל rozi@rashut2.org.il :

המבצע:

___________________
___________________
פקס' מס' ___________________:
כתובת מייל _________________:

ולראייה באו הצדדים על החתום:

__________________
הרשות

__________________
המבצע
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נספח א' להסכם
(הצעת המבצע במכרז  -תצורף לאחר בחירת הזוכה  -חלק ד' למכרז)
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נספח ב' להסכם
(שירותי מוניות לרשות  -הגדרת עיקרי עבודה  -חלק ב' למכרז)
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נספח ג' להסכם
(התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים  -חלק ה' למכרז)
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נספח ד' להסכם
אישור עריכת ביטוחים
תאריך ___________
לכבוד
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
(להלן" :הרשות")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של _________________ (להלן" :המבצע") בגין הסדר ביטוחי
בקשר עם מכרז מס'  1/19למתן שירותי מוניות לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ( להלן:
"השירותים")
אנו הח"מ _______________חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן:
 .1אנו ערכנו למבצע פוליסות ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של המבצע ,כמפורט להלן:
א .ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (ביטוח צד שלישי) (פוליסה מספר__________________).
גבול אחריות :תובע,
מקרה ותקופת ביטוח ₪ 1,000,000
אחריותו של המבצע על פי הדין כלפי הרשות ,המכסה אחריות בגין מעשה או
תאור כיסוי:
מחדל של המבצע ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות בגין כל הפועל בשמו
ומטעמו של המבצע ,כתוצאה ו/או בקשר עם השירותים.
הרחבות נוספות
 .1הביטוח מורחב לכלול את הרשות בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של
המבצע ומי מטעמו.
 .1כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
 .1הביטוח מורחב לכסות נזקי רכב רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות
האחריות הסטנדרטיים של פוליסת הרכב.
 .1הביטוח מורחב לכסות נזקי גוף שאינם מכוסים על ידי ביטוח חובה.
ב .ביטוח חבות מעבידים (פוליסה מספר _________________ )
₪ 1,000,000
גבול אחריות :תובע,
מקרה ותקופת ביטוח ₪ 10,000,000
אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי המבצע,
תאור כיסוי:
קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי המבצע בביצוע העבודות.
הביטוח מורחב לכלול את הרשות היה ותוטל עליה אחריות כמעביד לתאונות
הרחבה נוספות:
עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי המבצע.
 .1תקופת הביטוח היא החל מ ______________ -ועד ______________ (כולל).
 .1למטרת הפוליסות הנ"ל ה"המבוטח" בפוליסות יהיה  -המבצע ו/או הרשות .
"הרשות" למטרת אישור זה – הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.
 .1בפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א .ביטול זכות התחלוף של המבטחים כלפי הרשות ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון .
ב .סעיף "אחריות צולבת".
ג .סעיף הקובע כי ביטול הבטוח ו/או צמצומו יעשה בהודעה מוקדמת בכתב שתימסר גם לרשות  10יום
לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
ד .היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט " של קבוצת כלל ביטוח התקפות
המועד התחלת הביטוח ,חריג רשלנות רבתי מבוטל.
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 .1המבצע לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות
בפוליסות.
 .1כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח
אחר לא יופעל כלפי הרשות ומבטחיה ,ולגבי הרשות הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני",
המזכה את הרשות במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיה ,ואנו מוותרים על הזכות
לדרוש ממבטחיה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  19לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  1911ו/או על פי כל דין.
למען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הרשות וכלפי מבטחיה.
 .1הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה,
ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות.

_____________
תאריך

_____________________
שמות החותמים

__________________
חתימת המבטחת
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נספח ה' להסכם -ערבות ביצוע
לכבוד
הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
רחוב בית הדפוס 10
ירושלים
א.ג.נ,.

תאריך _________ :

הנדון :כתב ערבות אוטונומית ובלתי מותנית
הננו ערבים בזה כלפיכם בסכום של  11,000ש''ח (חמישה עשר אלף שקלים חדשים) ,צמודים למדד
המחירים לצרכן (להלן" :המדד") ,מהמדד הידוע בתאריך הודעת הזכייה ועד למדד שיהא ידוע במועד
התחייבויות
כל
מילוי
להבטחת
הערבות"),
"סכום
(להלן:
בפועל
התשלום
________________________ (להלן" :החייב") על פי ההסכם שנחתם עימו במסגרת מכרז מס'
 1/19למתן שירותי הסעה במוניות לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.
אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ( )1ימים מקבלת דרישתכם בכתב ,כל סכום עד לגבול סכום הערבות ,מבלי
שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות
מהחברה ,ובלבד שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
לשם הסרת ספק ,דרישתכם לתשלום סכום הערבות ,ותשלום הערבות ,יכול שיעשו לשיעורין ,ובלבד
שסך כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות זו תישאר בתוקף עד לתאריך _________ [חודש לאחר תום תקופת ההתקשרות] ותוארך על פי
דרישתכם .כל דרישה על פי הערבות צריכה להגיע בכתב ,עד לתאריך האמור ,ועד בכלל.
ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה.

_____________
תאריך

______________
בנק

_______________
סניף
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חלק ד' למכרז  -טופס הגשת הצעה
(יצורף כנספח א' להסכם)
שם המציע _______________
כתובת_________________ :
טלפון__________________ :
פקס___________________ :
דואר אלקטרוני________________ :
פרטי איש קשר_________________ :

תאריך___________ :

לכבוד
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
רח' בית הדפוס  ,10גבעת שאול
ירושלים
א.ג.נ,.
הנדון :הצעה למתן שרותי הסעה במוניות לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי המכרז ,על כל חלקיו ונספחיו ,מצהירים בזאת:
 .1כל המסמכים הנ"ל על פרטיהם ותנאיהם ,ברורים ונהירים לנו ,וקבלנו את כל ההבהרות שנדרשו על
ידינו ואנו מסכימים לכל האמור בהם.
 .1הננו מודעים לכל הגורמים המשפיעים ,או העשויים להשפיע ,על מתן השירותים נשוא מכרז זה,
ובהתאם לכך ערכנו והגשנו את הצעתנו זו .אין לנו כל תביעה ו/או דרישה המבוססות ו/או הנובעות
מטענות של אי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזה שהוא פרט או מידע הכלול במסמכי המכרז או
בהבהרות שניתנו לו.
 .1הננו מוותרים מראש על כל טענה ,תביעה או דרישה כאמור ומתחייבים כי לא נגיש כל תביעה בגין
טענה או דרישה כאמור.
 .1ידוע לנו כי הרשות רשאית שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה ,או לבחור יותר
מזוכה אחד ביחס לאותם שירותים.
 .1ידוע לנו כי הרשות תהא רשאית לפצל את ההתקשרות למתן השירותים בין המציעים השונים ,וזאת
אף במחירים שונים והכל לפי שיקול דעתה.
 .1ידוע לנו כי לצורך בחינת פרמטר התמורה תפעל הרשות על פי האמור בסעיף  1לנוהל המכרז ותנאיו.
 .1בהגשת הצעתנו זו ,הננו מתחייבים כי היה ותחליטו להתקשר עמנו בהסכם ,ננהג על פי ההסכם שצורף
כחלק ג' למסמכי המכרז ,או בהתאם לנוסח ההסכם האמור כפי שתשנו אותו ,ואנו מקבלים על עצמנו
את מלוא תנאיו ,וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.
 .1בחתימתנו על מסמכי המכרז ,אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידינו לרשות במהלך
המכרז ,הינם נכונים ומדויקים ,לרבות במועד הגשת ההצעה ,ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק
מהצעתנו .אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת הרשות להשתתפותנו
ו/או לזכייתנו במכרז וכי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים (לרבות
לאחר שלב ההודעה על הזוכה במכרז) .ידוע לנו כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג ,תהא הרשות
זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לחלט את הערבות שנתנו ו/או לבטל את החוזה שיחתם עמנו ,אם נזכה
במכרז ,ולא תהא לנו כל טענה לעניין זה.
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 .9הצעתנו זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף לתקופה של מאה ועשרים ( )110ימים מהיום האחרון
שנקבע להגשת ההצעות והיא תמשיך לחייב אותנו ואתם תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה
תקופה .תוקף הצעתנו זו יוארך לפי דרישתכם וכי אנו נהיה מחויבים למילוי דרישתה זו של הרשות
ובהתאם להאריך את תוקף הערבות מיד עם דרישת הרשות.
 .10ידוע לנו כי אין אתם מחויבים לבחור כזוכה במי מהמשתתפים במכרז.
 .11בהתאם לתנאי המכרז ולהגדרת עיקרי העבודה (חלק ב' לתנאי המכרז) ולאור האמור לעיל הצעתנו
הכספית היא כלהלן (נא לציין מחירים בטבלה בש"ח לא כולל מע"מ)):

טבלה א' –אזור שירות  -1הצעת מחיר לנסיעות בינעירוניות מירושלים ואליה
ולנסיעות באזור ירושלים וסביבתה
ממקום

ירושלים

מחיר לשעת
המתנה
עצירה
נוספת בתוך
העיר

למקום
גוש דן  -ת"א ,ר"ג ,ב"ב ,גבעתיים ,גבעת שמואל
הרצליה
אור – יהודה
באר – שבע
בית שמש
בת –ים
חולון
חיפה
יהוד
ירכא
כפר דניאל
כפר סבא
להבות הבשן
לוד/נתב"ג
מודיעין -מכבים רעות
מעלה שומרון
נצרת
נתניה
עומר
עכו
פתח -תקווה
קריית אונו
קריית נטפים-שומרון
קריית שמונה
ראשון לציון ,בת-ים
רחובות
* המחיר המוצע לא יהיה גבוה ממחיר שעת המתנה
לפי מחירון משרד התחבורה.

משקל
10%
10%

10%

10%
10%

מחיר ( ₪ללא מע"מ)
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המשך טבלה א'  -יעדים בתוך ירושלים  -משקל של 10%
ממקום

גבעת שאול

למקום
גבעת שאול/קריית משה/הר נוף
כנסת/גבעת רם
מרכז העיר
רוממה/גאולה/מאה שערים
קרית יובל/קרית מנחם
מלחה/גבעת משואה
גילה
ארנונה
פסגת זאב
מעלה אדומים
מבשרת ציון
בית הכרם/רמת בית הכרם
רחביה/טלביה
עין כרם
גבעה צרפתית/רמת אשכול
בקעה/מושבה גרמנית/מושבה
יוונית
גבעת זאב
רמות
תלפיות
בית וגן/גבעת מרדכי
רמת שלמה
הר חומה
רמת שרת
קטמונים/קטמון הישנה
נווה אילן

משקל

10%

מחיר (ללא מע"מ)
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טבלה ב' –אזור שירות  -2הצעת מחיר לנסיעות בינעירוניות מאזור המרכז ולנסיעות מתל
אביב לירושלים וחזור

ממקום

תל אביב

מחיר לשעת המתנה

עצירה נוספת בתוך
העיר

למקום

משקל

הרצליה
ירושלים
אור – יהודה
באר – שבע
בית – שמש
בת –ים
גוש דן  -ר"ג ,ב"ב ,גבעתיים,
גבעת שמואל
חולון
חיפה
יהוד
ירכא
כפר דניאל
כפר סבא
להבות הבשן
לוד
מבשרת ציון
מודיעין -מכבים רעות
נצרת
נווה אילן
נתניה
עומר
עכו
פתח -תקווה
קריית אונו
קרית נטפים –שומרון
ראשון לציון
רחובות

10%
10%

* המחיר המוצע לא יהיה גבוה
ממחיר שעת המתנה לפי מחירון
משרד התחבורה.

מחיר ( ₪ללא מע"מ)

10%

10%
10%

 .11על המציע לציין את מחיר הנסיעה המוצע על ידו בכל שורה בטבלאות א' ו -ב' לעיל ,בהתאם לאזור
השירות התואם את הצעתו ,בש"ח ללא מע"מ .על המציע למלא את הטבלה הרלוואנטית לאזור
השירות אליו הגיש הצעתו במכרז במלואה.
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המחיר בטבלה המוצע על ידי המציע לשעת המתנה לא יהיה גבוה ממחיר שעת המתנה הנקוב בחלק
א' ,סעיף  12לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) ,התשע"ח( 2018-לעיל
ולהלן" :מחירון משרד התחבורה") .המחיר המוצע על ידי המציע לשעת המתנה ירשם ,כמו יתר
המחירים המוצעים בטבלאות ,בש"ח ללא מע"מ.
 .11בטבלה מצוינים משקלם של היעדים העיקריים (מתוך  )100%לצורך מתן הניקוד .משקלם המצרפי של
כל היעדים האחרים שלידם נרשם משקל משותף הינו  10%בטבלה א' ;  10%בהמשך טבלה א' ו10% -
בטבלה ב' (מתוך  )100%בחלוקה שווה.
-

המחירים הנ"ל מתייחסים לביצוע שירותי מוניות בכיוון אחד.

-

המחירים הנ"ל מתייחסים לביצוע שירותי מוניות גם בכיוון ההפוך מהמצוין בטבלה,
כך שהמחיר בכיוון ההפוך יהיה זהה למחיר המוצע לאותו כיוון (לדוגמא ,המחיר
המוצע מתל אביב לירושלים יהיה זהה למחיר המוצע מירושלים לתל אביב).

 .11היעדים הרשומים בטבלה כוללים את הנסיעות בתוך תחום היעדים בהתאם להגדרת התחום
המוניציפלי של היעד וכן יעדים שנמצאים ברדיוס של  1ק"מ מהיעד אלא אם בתחום זה יש יעד אחר
בטבלה .במידה והרשות תבקש לבצע נסיעה מיעד שאינו מצוין בטבלה לעיל ,המחיר ייקבע בהתאם
למחירון לנסיעה מיוחדת שלא לפי מונה ,תעריף מס'  1לצו פיקוח על מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה
במוניות) המעודכן ליום הנסיעה (להלן" :המחירון") .במידה והיעד אינו מצוי גם במחירון ,המחיר
ייקבע על פי העיר/הישוב הקרוב ביותר ליעד המצוי בטבלה או במחירון לפי הקרוב מבינהם .תוספת
תשלום עבור זמן המתנה תינתן בגין זמן המתנה העולה על  11דק' בלבד .יובהר כי הצעת המחיר מטעם
המציע לשעת המתנה תעמוד בתוקפה אף במקרים בהם ייתכנו זמני המתנה מרובים.
 .11עוד מובהר בזאת במפורש ,כי המבצע יהיה זכאי לתמורה רק בין הנסיעה מהמקום שממנו הוזמנה
הנסיעה אל יעד הנסיעה בלבד .בכל מקרה המבצע לא יהיה זכאי לתמורה בגין נסיעת הרכב אל המקום
שממנו הוזמנה הנסיעה או אליה.
 .11השרות יינתן בכל ימות החול ,לרבות בערבי שבת וחגי ישראל עד שעה אחת לפני כניסת השבת,
ובמוצאי שבת וחג החל משעה לאחר צאת השבת .כולל בשעות הלילה (ללא תוספות מחיר).
 .11מובהר בזאת כי עבור הסעה של מספר נוסעים על ציודם מיעד א' ליעד ב' לא תינתן תוספת מחיר.
 .11ידוע לנו ,כי ככל שיהיו עלויות נסיעה בכבישי אגרה (כביש  ,1מנהרות הכרמל וכו') ,עלויות אלו יחולו
על המבצע והתמורה לעיל כוללת עלויות אלו.

שם המציע_____________________:
חתימת וחותמת המציע_____________:
כתובת המציע___________________:
תאריך_________________________:
אישור עו"ד
אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ___________________________________,
אשר רשאים לחתום ולהתחייב בשמו של _____________________ [המציע] וכי חתימותיהם
בצירוף חותמת החברה מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.
________________ __________________
,עו"ד
תאריך
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חלק ה' למכרז
התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים
לכבוד
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים
הואיל

 :והתחייבתי כלפי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (להלן " -הרשות") לספק לה
שירותי הסעה במוניות (להלן " -העבודה");

והואיל

 :והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודה ,או בקשר אליה ,אקבל לחזקתי ,או יבוא
לידיעתי ,מידע המתייחס לכל עניין מקצועי ,עסקי או אחר ,מכל סוג שהוא ,של
הרשות ושל כל הקשורים עמה ,בעבר ,בהווה ,או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן
עבור או על ידי ,או הוגש לרשות בקשר עם ,פעולות הרשות או עם העבודה (להלן -
"מידע סודי");

והואיל

 :והוסבר לי ,כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא ,לכל אדם או גוף ,עלול לגרום
נזקים כבדים לרשות ו/או לצדדים שלישיים:
אי לזאת ,אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

.1

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע
ממנו ,לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי
מוגבלת.

.1

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ,לא לפרסם ,לא לגלות ולא להביא
לידיעת אדם או גוף כלשהם בדרך כלשהי ,כל פרט הקשור לעבודה ,במישרין או בעקיפין,
לרבות תוכנה ,תוצאותיה או כל חלק מהן (להלן " -פירוט העבודה") ,והכל לתקופה
בלתי מוגבלת.

.1

האמור בסעיף  1ו 1 -לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור ,מידע שגילויו מחויב על פי
דין (במגבלות חיוב הגילוי כאמור) או מידע שניתנה הסכמת הרשות לגילויו ,מראש
ובכתב ,ובמידה שניתנה.

.1

כמו כן ,הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה ,אלא
לטובת הרשות ולצורך העבודה.

.1

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה
ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית ,נוהלית או אחרת ,כדי לקיים את התחייבותי
על פי כתב זה .כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים ,על מנת
לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור ,או הנוגע לעבודה.

.1

הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר ,וכל חפץ או דבר,
שקיבלתי מכם ,או השייך לכם ,ושהגיע לחזקתי ,או לידי ,עקב ,בקשר עם ,או בזמן ביצוע
העבודה ,בין מכם ובין מצדדים שלישיים ,וכל חומר שהכנתי עבורכם .הנני מתחייב לא
לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור ,או של מידע סודי ,למעט כל דו"ח או
חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם.
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.1

ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים 111-
 119לחוק העונשין ,התשל"ז.1911-

.1

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי ,לאחר חקירה ובדיקה שערכתי ,אין מצב של ניגוד
עניינים בין ביצוע העבודה לבין כל עניין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי
ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי בו.

.9

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין ,לכל נזק ,הפסד או הוצאה ,מכל סוג,
אשר יגרמו לכם ,או לצד שלישי כלשהו ,כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.

.10

הנני מתחייב ליידע את עובדיי ו/או המועסקים על ידי בדבר התחייבותי על פי כתב זה
וכן ,הנני מתחייב כלפיכם כי כל עובד ו/או מועסק על ידי בקשר לביצוע העבודה נשוא
מכרז זה יחובו בחובת סודיות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו ,והנני ערב לכל הפרה של
התחייבות כאמור.

.11

בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על פי כתב זה ,תהיה לכם זכות
תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו ,לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון
צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.

.11

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות ,שמירת סודיות
והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

ולראיה באתי על החתום:

היום ______________ לחודש _______________שנת _________

____________________
שם

_____________
חתימה

כתובת__________________________ :

