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  חבל מודיעין מועצה האזורית ה

 ועובדי הוראה תלמידים   הסעות שירותי  27/2020 מכרז מס'

 הבהרות המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז נספח 

 

 רז שבנדון. ( מבקשת ליתן מספר הבהרות למסמכי המכהמועצה -)להלן חבל מודיעין המועצה האזורית 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייבות את המציעים  הבהרות המועצה המפורטות במסמך זה מהוות
 לכל דבר ועניין. 

 
  מסמכי המכרז. האמור במסמך הבהרות זה הינו בנוסף לאמור ב

1.  

 לא יתקיים סיור קבלנים /מפגש מציעים במכרז.  .1.1

במועצה, מנהלת מח' מכרזים שאלות הבהרה ביחס למכרז ניתן לשאול בכתב בלבד ל .1.2
יש  .12:00בשעה  23/7/2020 חמישי עד ליום  region.muni.il-einava@modiin   בדוא"ל 

  ו/או במייל חוזר. 03-9728978 –לוודא קבלה בטלפון 

 ובאתר העבודה בשעות המועצה במשרדי, תשלום ללא, המכרז במסמכי לעיין ניתן .1.3
 המחייב הנוסח. /https://www.modiin-region.muni.il:  בכתובת המועצה של האינטרנט

 שינויים /בהבהרות להתעדכן המציעים על. המציע י"ע שיירכש הנוסח הינו המכרז של
 המועצה. של האינטרנט באתר

 ש"ח שלא יוחזרו.  005 -עלות רכישה  - עלות רכישת מסמכי המכרז .2

הבריאות, את תנאי המכרז,  כפוף להנחיות משרדב -"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז 
המסמכים הנלווים, ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום 

* בשעות 1063או  9722836-03שלא יוחזר לרוכש, במחלקת גזברות בטלפון  ₪  500בסך של 
כישה, למייל העבודה הרגילות, כאשר לאחר הרכישה יש לשלוח מייל אליו תצורף הקבלה בגין הר

einava@modiin-region.muni.ilיל והקבלה המצורפת, יישלחו מסמכי המכרז , עם קבלת המי
המכרז מהווה תנאי סף  רכישת מסמכי -תשומת לב המציעים במייל חוזר לרוכש המכרז. 

עה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את יש לצרף להצ -להשתתפות במכרז 
 עצמו ו/או באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.מסמכי המכרז )ב

 

ירכוש את מסמכי  –מציע שמסיבה כלשהי לא יכול לבצע רכישה מרחוק של מסמכי המכרז 
 המכרז במשרדי המועצה, בתיאום מראש. 

 עד 5/8/2020 -ה רביעי,לא יאוחר מיום  - מועד אחרון להגשת ההצעות במכרז  .3
  .15:00 השעה

יש להחתים את  עות באופן ידני לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות מנכ"ל המועצה.הגשת ההצ
 מעטפת המכרז בחותמת "נתקבל" טרם הגשת ההצעה.  

 הצעה שתוגש לאחר המועד כאמור תפסל על הסף ולא תובא לדיון!
 

ף , בכפוהפתיחה מציעים רשאים להשתתף במעמד - 16:00ביום ההגשה, בשעה  -פתיחת תיבת ההצעות 
 . להנחיות משרד הבריאות

 יש  להקפיד על מועד ההגשה. .4

mailto:einava@modiin-region.muni.il
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המועצה מבהירה כי הקווים אשר יבוצעו בפועל תלויים באישורים ובשיבוצי התלמידים, דבר  .5
כן מובהר  אשר לא אושר סופית. ישנם קווים אשר ישונו/יבוטלו בהתאם לאישורים הסופיים.

 לים בעצמה.בזאת כי המועצה שומרת על זכותה לבצע חלק מהמסלו

מובהר בזאת כי תחילת ביצוע השירותים וכן מועדי והיקף השירותים כפופים להנחיות משרד 
מכל סיבה שהיא, לרבות עקב  9/2020החינוך והבריאות וככל ששנת הלימודים לא תחל בתחילת 

לא ידרשו ולא יסופקו שירותים ע"י  –התפשטות נגיף הקורונה ומגבלות שיוטלו בנושא זה  
 ה/ים. הזוכ

אין בחתימת הסכם עם זוכה/ים כדי לחייב את המועצה לקבלת שירותים בהיקף כלשהו.  למען 
הסר ספק, התשלום לזוכה/ים הינו ע"פ ביצוע בפועל.  המועצה תהיה רשאית לכלול כל שינוי / 

 התאמה להיקף השירותים וזאת בשים לב להנחיות והמגבלות השונות. 

  -מכרז לפיהם ל 3.9 -ו 3.8יפים תשומת לב המסיעים להוראת סע .6

  
לכלול  חייבים.     "כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו 3.8

, 1חלק  6400מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 
 אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי )מת"י(.

לכלול,  חייביםוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו כלי הרכב של החברה הז     3.9
, 5905ו' לתקנות התעבורה, מערכת טכנולוגית העומדת בתקן ישראלי  364בהתאם לתקנה 

אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי )מת"י(. למען הסר ספק, מערכת זו הינה 
ות כלי רכב או מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצא

 הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב".

 יש להציג אישורים בדבר מערכות אלו במסגרת ההצעה במכרז. 

כייתו תבוטל ז  -במידה ויתברר כי מציע שיזכה במכרז ובכלי הרכב שלו לא הותקנו המערכות 
 . והמועצה תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה ולהעביר את הזכייה למציע אחר

למען הסדר הטוב, יובהר בזאת כי כל דרישה להתקנת מערכות המתחייבת ע"פ חוק או שתתחייב 
 יושם בפועל ביחס לכל כלי הרכב בהם ייעשה שימוש ע"פ מכרז זה.  ת -בעתיד ע"פ חוק 

עוד מובהר בזאת למען הסר ספק כי על הספק הזוכה/ים לבצע את השירותים בהתאם להוראות 
ל מגבלה/ חובה המתחייבת בנסיבות העניין בשים לב לתקנות/צווים/ הנחיות כל דין , לרבות כ

 שנקבעו ו/או יקבעו לצורך מניעת התפשטות נגיף הקורונה. 

 –במסמכי המכרז לרבות ההסכם נכללו סעיפים/תיקונים בכתב יד  –תשומת לב המציעים  .7
רז ובמקום בו קיימים תיקונים אלו מחייבים את המציעים. המציעים יחתמו על כל מסמכי המכ

 תיקונים גם בכתב יד, יש לחתום בצד התיקון.   

 תנאי סף .8

לתנאי הסף במכרז, מובהר בזאת כי רשאים להגיש הצעות רק מציעים  2בנוסף לאמור בסעיף 
  -העומדים בדרישות הבאות 

  –  כמות אוטובוסים מינימלית במסלולים מסויימים .8.1

תעמוד גם   – (36בי מועצה )מסלול מס' ישו –למסלול יצחק נבון הצעה המוגשת  .8.1.1
  -בדרישת הסף להלן

אוטובוסים  14לפחות רשומים מופעלים ו ומשרדמציע שבבעלותו או שבאמצעות 
 רכבהעל המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי   -

 די הזכיין.י-או בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור השימוש באותו רכב על
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  – (37ישובי מועצה )מסלול מס'  –למסלול כפר הנוער בן שמן עה המוגשת הצ .8.1.2
  -תעמוד גם בדרישת הסף להלן

  -אוטובוסים  8לפחות רשומים מופעלים ו ומשרדמציע שבבעלותו או שבאמצעות 
 רכבהעל המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי 

 די הזכיין.י-שור השימוש באותו רכב עלאו בעלות אדם אחר על הרכב, ואי

תעמוד   – (38ישובי מועצה )מסלול מס'  –למסלול נחשון שוהם  הצעה המוגשת  .8.1.3
  -גם בדרישת הסף להלן

  -אוטובוסים  6לפחות רשומים מופעלים ו ומשרדמציע שבבעלותו או שבאמצעות 
 רכבהעל המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי 

 די הזכיין.י-או בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור השימוש באותו רכב על

מו על הצהרה בנוסח המציעים יחת -המציע נעדר זיקה לעובד המועצה ו/או חבר מליאה  .8.2
 לנספח זה. "הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית" המצורף המצורף כנספח 

 בלה. יש לצרף ק –המציע ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז  .8.3

 -סוגי רכב שונים/הצעות המחיר לא יחרגו ממחירי מקסימום שנקבעו למסלולים שונים  .8.4
רכבים /הצעת מחיר שתנקוב במחיר העולה על מחיר מירבי לאחד או יותר מהמסלולים 

ביו קיימת בהתייחס למסלול או סוג הרכב לג לא תובא לדיון -בהם נקבע מחיר מירבי 
 . חריגה ממחיר מירבי

  

  -ת לעניין ערבות הצעה הבהרו .9
 

  -למרות האמור במסמכי המכרז, להלן הבהרות / שינויים לעניין ערבות ההצעה 

 מצ"ב נוסח מתוקן של ערבות הצעה.  .9.1

ה סכום ערבות ההצעה יהי –לתנאי הסף במכרז  2.6למרות האמור בסעיף  - סכום הערבות .9.2
 ללא קשר לכמות המסלולים / שווי ההצעה.₪,  10,000ע"ס 

וקף הערבות הנדרש הינו לפחות עד ת -למכרז  2.6ר בסעיף למרות האמו  - פת הערבותתקו .9.3
 . 30/10/2020ליום 

המועצה תקבל גם ערבות בנוסח דוגמת נוסח ערבות. ך זה מצורפת למסמ –נוסח הערבות  .9.4
 תוקפהסכומה ואשר  שהוצאה לבקשת המציעאוטונומית אחר, ובלבד שתהא ערבות 

 יל. תואמים את הדרישות לע

 מהסכום הנדרש. לא יפחתסכום הערבות שתצורף להצעת המציע  .9.5

 מהסכום הנדרש. גבוהההמועצה לא תפסול הצעות שהערבות שלהן תהיה 
למען הסר ספק, ערבות שסכומה נמוך מהנדרש תחשב ערבות פגומה וההצעה תפסל. 

 המועצה תקבל גם ערבות של חברת ביטוח, ובלבד שהערבות תעמוד ביתר הדרישות.
 

  -מחיר ההצעה  .10

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רשימת המסלולים הינה עקרונית ואין בה כדי לחייב  .10.1
בכל המסלולים ו/או כל סוגי הרכב. השירות יבוצע ע"פ צורך  שאת המועצה לעשות שימו

 של המועצה. 
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ש לפי סוג הרכב הנדרוכן מחיר מירבי  (לכיוון) מחיר מירבי ביחס לכל מסלולבמכרז נקבע  .10.2
חיר שתהיה מלהגיש הצעת מחיר העולה על המחיר המירבי. הצעת  איןלמען הסר ספק,  -

שהמחיר חרג ממחיר רכב / ביחס לאותו מסלוללא תובא לדיון גבוהה מהמחיר המירבי 
 . מירבי

 מע"מ.  ללאכל המחירים הינם  .10.3

איסוף )מועדים משוערים ל כיווןלבש"ח לא כולל מע"מ  בכל קו, על המציע לנקוב במחיר .10.4
 או לפיזור נכללו במסלול(.

 המחיר המירבי מתייחס לרכב אחד מכל סוג.  .10.5

התשלום בפועל לזוכה יהיה ע"פ מחיר לכיוון במכפלת כמות כלי רכב / סוג כלי רכב  .10.6
 מע"מ כשיעורו כחוק במועד התשלום יתווסף לתשלום(.הרלבנטית. 

ניתן להגיש הצעה  –ב במסלולים בהם קיימים מספר סוגי כלי רכ –תשומת לב המציעים  .10.7
 לחלק מסוגי הרכב הכלולים במסלול, בכפוף לעמידה במחיר מירבי.   אולכל סוגי הרכב 

  - ערבות ביצוע .11

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי משתתף שיזכה במכרז ולא ימסור למועצה ערבות ביצוע, אישור 
 תהיה המועצה -ועצה קיום ביטוחים ו/או כל מסמך נדרש אחר, עד למועד שיידרש לכך ע"י המ

למסמכי כל מכרז(, לרבות ביטול הזכייה, מסירת העבודות  8)עמ'  11רשאית לפעול בהתאם לסעיף 
 למציע אחר וחילוט ערבות ההצעה. 

ציעים, הסעות באמצעות מוניות תתאפשרנה רק ע"י תשומת לב המ - הבהרות לעניין מוניות .12
תותר הגשת הצעות להסעה במוניות ע"י מציע תאגיד / גורם מוסמך בהתאם לדרישות המכרז. לא 

 שאינו עומד בדרישות המכרז. 

  -קבלני משנה  .13

בביצוע השירותים נשוא המכרז חל איסור על העסקת קבלני משנה ללא אישור מראש ובכתב של 
 המועצה. 

  –אפליקציה .14

 –ככל שהמועצה תתקין/תפעיל מערכת לניהול מערך ההסעות בתחום שיפוט המועצה, הנהגים
 מתאימה ע"פ הנחיות המועצה במכשירים הניידים. חינמית יתקינו אפליקציה 

 מסלולי ישיבת נחלים  .15

 (78 -ו 77, 76מובהר בזאת כי קווים/ מסלולים עבור ישיבת נחלים )מסלולים מס'  .15.1
 מבוצעים כשירות עבור הישיבה שהינו גוף עצמאי ונפרד מאת המועצה.  

, אשר תישא בכל ישירות מול ישיבת נחליםהסכם  הזוכים בקווים אלו ידרשו לחתום על .15.2
 עלויות ביצוע הקווים/ מסלולים בהתאם להצעה הזוכה.

היא  –למען הסר ספק, האחריות הניהולית, תשלומים וכל דרישה הנוגעת לקווים אלו  .15.3
 של ישיבת נחלים.

המועצה לא תישא בעלויות כלשהן לגבי קווים אלו ולמציעים הזוכים בקווים אלו לא  .15.4
 היה כל דרישה ו/או טענה כנגד המועצה לעניין קווים אלו. ת

 המועצה כמפעל חיוני  .16
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בהגשת הצעות במכרז, הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל 
למתן שירותים קיומים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד 

  -ת אחד או יותר מהחוקים הבאים המצבים בהתאם להוראו

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות(  .16.1
 .1973-תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .16.2

פקודת המשטרה )נוסח חדש(, א ל90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .16.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .16.4

ו/או  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
צוע הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך בי

 העבודות נשוא החוזה. 

 למסמך זה מצורף נספח שיהווה חלק בלתי נפרד מהסכם שיחתם עם הזוכה. 

  -בחינת ההצעות  .17

מכרז, מובהר בזאת כי הצעות המציעים שעומדים למסמכי ה 10 -ו 3.8בנוסף לאמור לעיל ובסעיף 
  –בדרישות הסף של המכרז ייבחנו ע"פ הרכיבים הבאים 

  . מחיר ההצעהינתן ל -מניקוד ההצעה  %57 .17.1

נקודות, יתר ההצעות ידורגו באופן  75 –ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המירבי 
  –יחסי להצעה הזולה ביותר ע"פ הנוסחא 

 מחיר ההצעה הזולה   X 75ניקוד מחיר = 
 מחיר ההצעה הנבדקת  

  -לצורך חישוב ההצעה הזולה, ילקח בחשבון כמפורט להלן

 במסלול. לכל סוג של רכבהמחיר 

 אין מניעה שבאותו מסלול יקבעו מספר זוכים ע"פ סוג הרכב. 

  -  %15עד  –שביעות רצון משירותי המציע  .17.2

 רשויות מקומיותשל נקודות( משביעות רצון  15) %15נתן משקל של עד יי .17.2.1
  משירותי המציע.

 –שויות מקומיות ר – על המציעים לצרף להצעה המלצות ו/או רשימת ממליצים .17.2.2
להם סופק השירות ע"י המציע. ההמלצה/ רשימת הממליצים תכלול את 

  –הפרטים הבאים 

 שם מקבל השירות )הגוף/רשות מקומית לא ניתן השירות(. .17.2.2.1

 מועד מתן שירות ע"י המציע. .17.2.2.2

 כמות כלי רכב.  .17.2.2.3

כולל תפקיד ומספר  –ניתן השירות  הלרשות המקומית בשם איש קשר  .17.2.2.4
 טלפון נייד. 

  –הבאים  הפרמטריםיעות הרצון משירותי המציע תבחן ע"פ שב .17.2.3
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 .(נקודות 5 עד) ז"בלו עמידה .17.2.3.1

 .(נקודות 5 עד) לפניות מענה .17.2.3.2

 (.נקודות 5 עד) הנהגים אדיבות .17.2.3.3

 מקומית רשות לפחות עבור המציע משירותי רצון שביעות בחינת תבוצע זה לעניין .17.2.4
 ההחלטה. המציע לקוחות /ממליצים /ההמלצות מרשימת אחד גורם יבחר .אחת

 לרשויות גם לפנות יהיה וניתן המועצה דעת שקול לפי הינה לפנות גורם לאיזה
 /ממליצים ברשימת צוינו לא אלו אם גם המציע שירותי סופקו להן מקומיות

 – המועצה עבור שירותים שבוצעו ככל כי בזאת מובהר. המציע המלצות /לקוחות
 .ולרע לטוב – המציע עם המועצה ניסיון בחשבון ילקח

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בניקוד הנוגע לשביעות רצון כדי לגרוע  .17.2.5
מאפשרות המועצה לפסול הצעות של מציעים עקב חוסר שביעות רצון של 

בהתאם להוראות הדין, המכרז  –המועצה ו/או רשויות אחרים משירותי המציע 
 ובכפוף לשימוע. 

ות ואיכות של מערך תחבורה כות ניהול בטיחנתן עבור מעריי -מניקוד ההצעה  %5 .17.3
 ש להציג אישור על התקנת המערכת. י  - (9301)תקן ישראלי  ותעבורה יבשתיות

נתן עבור התקנת אחת או יותר מהמערכות הבאות בכלי הרכב )יש יי מניקוד ההצעה %5 .17.4
  -להציג אישור על התקנת המערכות(

 הנהג בעת הנהיגה.ערכת לניטור התנהגות מ   -"הקופסה הירוקה"  .17.4.1

 מצלמות אבטחה. .17.4.2

 מערכת איכון המאפשרת לדעת את מיקום הרכב בכל רגע נתון. .17.4.3

 אויר. זיהום למניעת אמצעים .17.4.4

מערכת המתריעה בפני התנגשות או פגיעה אפשרית בהולכי רגל או רוכבי אופניים  .17.4.5
 שטחים ה"מתים" שלצידי הרכב.בהנמצאים 

  -ביטוח  .18

 .1ספח ד' נמצורף אישורי ביטוח מעודכנים.  .18.1

יש להעלות במסגרת שאלות  –שאלות הבהרה / בקשה לתיקונים בדרישות הביטוח  .18.2
 הבהרה.

 אין צורך לצרף אישור קיום ביטוחים חתום ע"י המבטח להצעה.   .18.3

 .המצורפים קיום ביטוחים ידרש, בשלב החתימה על ההסכם, לצרף אישוריהזוכה בלבד י .18.4

דעתה הבלעדי ובכפוף לאישור יועץ  מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית, לשיקול .18.5
הביטוח של המועצה, לאשר תיקונים/ שינויים באישור קיום הביטוחים. ככל שלא יאושרו 
התיקונים שיתבקשו, יהיה מחויב הזוכה למסור למועצה אישור קיום ביטוחים בנוסח 
דוגמת המצורף למסמכי המכרז. לא צורף אישור כאמור, תהיה רשאית המועצה, ע"פ 

יה, לחלט ערבות הצעה ו/או לבצע ביטוחים כנדרש, תוך יד המוחלט, לבטל את הזכשק"
 חיוב הזוכה בעלויות, כמפורט בהסכם המכרז.  

  - עדיפות לעסק בשליטת אישה .19
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מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה 
סק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה עות היא של עואחת מן ההצ  הטובה ביותר,

 במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  יצרף להצעתו -מציע שהינו עסק בשליטת אישה 
 מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 

ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  סק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו,ע –"עסק בשליטת אישה" 
ה ( של ההגדר2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 
 אחד מאלה: 

וא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן ה -ם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה א      ( 1)
 זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 ין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;א -ם שליש מהדירקטורים אינם נשים א        (2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בלמעלה מ או בעקיפין,

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה" 
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על  –"עסק" 
 שותפות הרשומה בישראל; פי תשקיף, או

 . בכפוף לאמור לעיל 1/9/2020חל מיום ה -מועד משוער לתחילת ביצוע השירותים  .20

 נשמח על הגשת הצעות מטעמכם במכרז. .21

 יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה במכרז. .22

 בכבוד רב, 
 שמעון סוסן, ראש המועצה

   חבל מודיעין מועצה אזורית 

 אישור

___________________, מטעם חברת ______________________, מאשר כי הובא אני הח"מ 

 לידיעתי מסמך ההבהרות לעיל ואני מתחייב לפעול על פיו. 

       ______________________ 
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 דוגמת נוסח

 נוסח מתוקן ערבות הצעה
 
 

 יוגש על ידי המשתתף
 במכרז יחד עם הצעתו       

 
 

 לכבוד 
 ל מודיעיןחבמועצה אזורית 

 
 כתב ערבותהנדון: 

 
 

ד נו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עא"המבקשים"(  -)להלן                            על פי בקשת 
הסעות תלמידים  – 2020/27ש"ח  זאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'  10,000לסך של 

 התקשרות.ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ה ועובדי הוראה
 

ימים ממועד  7לא יאוחר מתוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן  דרישכם 

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.ומבלי לטעון 

 
בפעם אחת או במספר דרישות,  ,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 
 הכולל הנ"ל.

 
 במכתבנו זה:

 
 

 ות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערב
 

 ועד בכלל. 30/10/2020עד ערבות זו תישאר בתוקפה 
 

 לא תענה. 30/10/2020 דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 30/10/2020לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 א תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה ל

 
 

 תאריך: __________                                         בנק: __________
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 העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה עלהצהרה 

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 
 .,א. נג.

( במסגרת הצעתי במכרז מציעה -__________________________ )להלןהצהרה זו מוגשת על ידי  .1
 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   27/2020מספר 

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המועצה ההנני מצהיר בזאת כי  .2

 כדלקמן : הקובע  1958 -צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח ׳)א( לב 89סעיף  .2.1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה "
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. ןב -עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

המקומיות  )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12 כלל .2.2
 הקובע:

  -לעניין זה, ״חבר מועצה״  .״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית
 יטה בו.לחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש

 הקובע כי:ח חדש( לפקודת המועצות )נוס 59סעיף  .2.3

  ,שותפו, סוכנו או וגוז-א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  לעובד מועצה, לאלא יהיה  "  
למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש שנעשה עם המועצה או עסק חוזה  כל חלק או טובת הנאה בכל

בדבר קבלת שירות  לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה
 ״.מהשירותים שהמועצה מספקת

  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

או  סוכן בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  המועצה אין לי: מליאתבין חברי  .3.1
 שותף.

ם בהונו או אחוזי עשרהאין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  .3.2
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .3.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  .4
 נכונה.

 אמת. וינהפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו אני מצהיר בזאת כי ה .5

מקומיות ה צו המועצות( ל3׳)ב 89אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף באין  .6
רשאית להתיר  ,מחבריה ובאישור שר הפנים 2/3המועצה ברוב של  מליאת, לפיהן )מועצות אזוריות(

, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו מקומיות )מועצות אזוריות(ה צו המועצות)א( ל 'א 89עיף התקשרות לפי ס
 ברשומות.

 

 ____________________המציע:_מורשי חתימה של חתימת  ______________תאריך:_

 
 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________
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 .1נספח א'

  להסכם שיחתם עם הזוכה  נספח 

 אל:

 חבל מודיעין המועצה האזורית 

 א.נ.,ג.

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירוםהנדון: 

"( בהתאם השירותים)להלן: "תלמידים/עובדי הוראה הסעות ואנו מספקים לכם שירותי  :הואיל 
 "(;החוזהלחוזה מיום _________ עליו חתמנו איתכם )להלן: "

 והשירותים נדרשים לכם גם, ואף ביתר שאת, בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;  :והואיל

 לפיכך אנו, הח"מ,

 שם הספק/קבלן: _____________________

 __________מס' ת"ז/תאגיד:___________

 כתובת: ___________________________

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

 

אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות  .1
 שבהן יוכרז מצב חירום.

של החוזה אנו  בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו .2
מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו 
שבחוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים 

 שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.

 -מול מנהל היסעים ובכל מקרה לא תפחת ממובהר בזאת כי כמות כלי רכב בשעת חירום תקבע 
 השירותים ימשכו כסדרם.  –ניות וסים.  בהסעות לממיניבו 4 -אוטובוסים ו 3

לעיל בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא  2אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  .3
 תוספת כלשהי לתמורה האמורה.

נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה יסודית  התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי .4
של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים לכם 

 בדין.

 ולראיה באנו על החתום, היום ________________

_________________ 

 חתימה+ חותמת


