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 180041למתן שירותי הסעות למכון וינגייט מס'  מכרז פומבי

 הוראות, הנחיות והסברים למציעים -חלק א'

 כללי .1
או " וינגייט מכון)" (המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט .1.1

מגופים שעומדים בתנאי ההזמנה  )"השירותים"( מתן שירותי הסעותללהזמין הצעות  מבקש"(, המכון"
  .)"ההזמנה" או "המכרז"( , שנוסחו מצורף בזאתההתקשרות הסכם"(, לרבות המציע)כל אחד, "

המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הנחוץ לו להכרת  על .1.2
 שכל כמי המציע ייראה, ההצעה הגשת עם. ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה

, והגשתה ההצעה הכנת לשם נחוצה תהישהי בדיקה כל שערך וכמי, לו ונהירות ידועות והנסיבות העובדות
 עניין כל לגבי כלשהו פרט של ידיעה אי או, פגם, הטעיה, טעות בדבר טענה כל המציע של מצדו תישמע ולא

 . נספחיה על זו בהזמנה הקשור
הזמנה זו, על פי דרישת המכון ובהתאם לצרכיו, הכל כמפורט בלספק את שירותי ההסעות הזוכה יידרש  .1.3

 . לרבות הסכם ההתקשרות
מהמכון להתקשר בהסכמים נוספים לקבלת כדי למנוע תקשרות המכון בעקבות הזמנה זו, אין בה .1.4

 עבודותביצוע הליה יהא רשאי להעניק את הזכי מהאמור, המכון מבלי לגרועשירותים דומים או זהים. 
 מספר עם ולהתקשר, שונים מציעים בין, ןחלק או ןכול, עבודותהלחלק את ו לפצל, ליותר ממציע אחד

 מושא ותמהעבוד חלק יבצע, כאמור שלישי צד או מציע כל בו באופן כלשהם שלישיים צדדים או יםמציע
 . זו הזמנה

 .ההתקשרות בהסכם כמפורט תהיה ההתקשרות תקופת .1.5
סתירה בין הוראות המכרז לבין הוראות ההסכם או נספחי ההסכם או המכרז, המכון יקבע את אופן  בכל  .1.6

 .הבלעדיישוב הסתירה לפי שיקול דעתו 

 טבלת ריכוז המועדים בהזמנה .2

 המועד אירוע

 2019לאוגוסט, 2ו'  יום מועד פרסום ההזמנה

 המועד האחרון להרשמה לתיבת ההצעות למציעים
 12:00 בשעה 2019לאוגוסט, 14ד'  יום שאלות הבהרה המעוניינים להגיש

 12:00 בשעה 2019לאוגוסט, 15ה'  יום המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 12:00 בשעה 2019 לאוגוסט, 28ד'  יום המועד האחרון להרשמה לתיבת ההצעות

 12:00 בשעה  2019לאוגוסט, 29ה'  יום המועד האחרון להגשת ההצעות במענה להזמנה

אחר בהזמנה, יגבר התאריך  במקרה של סתירה בין תאריך שמצוין בטבלה ובין תאריך שמצוין בכל מקום
שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או הודעה בכתב של המכון שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד 

 פרסום ההזמנה.
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 הגדרות .3
 להזמנה. א נספחכההסכם המצורף  –  "הסכם ההתקשרות"או  "ההסכם" .3.1
 להזמנה. 1.1כהגדרת מונח זה בסעיף  - "המכרז"או  "ההזמנה" .3.2
 .להזמנה 1.1כהגדרת מונח זה בסעיף   -"השירותים"  .3.3
 להזמנה. 1.1כהגדרת מונח זה בסעיף  – "המכון"או  "מכון וינגייט" .3.4
 גוף אשר הגיש הצעה במענה להזמנה זו. -"מציע" .3.5
 מציע אשר הצעתו הינה המיטבית מבין כלל ההצעות הכשרות למכרז פומבי זה.  –"ספק זוכה"  .3.6

 מנה )דרישות הסף(הגורמים אליהם מופנית ההז .4
 שקול הצעתו של מציע אלא אם עמד בכל התנאים המפורטים להלן:יוינגייט לא  מכון .4.1

 ;בישראל כדין הרשום תאגידאו /ו בישראל כדין הרשום מורשה עוסק הינו המציע .4.1.1
 ;1976-על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .4.1.2
( שנות ניסיון במתן השירותים נשוא המכרז במהלך עשר השנים 5חמש ) לפחותבעל  המציע .4.1.3

 ;האחרונות
 ושירותים מצרכים על הפיקוח בצו כמשמעו להסעות משרדכ ובעל רישיון כדין רשום המציע .4.1.4

 ;1985-"ההתשמ(, רכב והשכרת מיוחדת הסעה, סיור)הסעת 
 קציני אגף מנהל מטעם מינוי וכתב הסכמה כתב בעל בתעבורה בטיחות קצין מעסיק המציע .4.1.5

"תקנות ) 1961-התשכ"א התעבורה תקנות פי על התחבורה במשרד בתעבורה בטיחות
 ;(התעבורה"

, 1968 –על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  להסעת נוסעים עסק לנהל תקף רישיון המציע בידי .4.1.6
 ;ככל שיש חובת רישוי עסק על פי דין

להסיע בשכר על פי תקנות  שהינו מורשהרישיון בר תוקף מאת המפקח על התעבורה,  למציע .4.1.7
 .החינוך משרד של הבטיחות הוראותמשרד התחבורה ו

הדרישות  בכלנהג שעתיד לספק את השירותים נשוא המכרז מטעם המציע נדרש לעמוד  כל .4.1.8
  :(מונית/נהגי רכב פרטי 3 -ו אוטובוס/מיניבוס נהגי שלושה להציג יש) המפורטות להלן

 לרכב בהתאמה, רגיל אוטובוסאו /ו זעיר אוטובוספרטי ו/או  רכברישיון לנהוג על  לנהג .4.1.8.1
 ;מסיע הוא אותו

 ;ישראלית אזרחות בעל הנהג .4.1.8.2
 ;הוא נוהג בולפחות בנהיגה בסוג הרכב  שנתייםבעל ניסיון של  הנהג .4.1.8.3
 ;לנהיגה רפואית כשיר הנהג כי, החברה של הבטיחות קצין של הצהרה קיימת נהג כל לגבי .4.1.8.4
על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין  אישורלגבי כל נהג,  .4.1.8.5

 ;2001 –"א התשסבמוסדות מסוימים 
לתקנות  84ם, במידה שנדרש, בהתאם לתקנה אישור רשות הרישוי להסעת קבוצת ילדי .4.1.8.6

  התעבורה 
רכבים פרטיים/מוניות העונים על סעיף  3-בוסים ומיני 3אוטובוסים,  3למציע יהיו לפחות  .4.1.9

 להלן. 4.1.10
 הדרישות בכללצורך מתן השירותים נשוא המכרז  יעמוד  ההסעות חברת של רכב כל .4.1.10

 .להלן המפורטות
ההפעלה לרכב  רישיון על מנת שיוכל לבצע הסעות בשכר, רשום בחברת הסעות הרכב .4.1.10.1

מספר הרישוי  מוטבע רישיון ההפעלהמונפק ע"י משרד התחבורה בירושלים, על גבי 
 ;של הרכב ושם חברת ההסעות שעבורה יבצע את ההסעות בשכר

 עלייתם שמועד כאלה יהיו הרכב כלי דהיינו, שנים עשר על יעלה לא הרכב כלי גיל .4.1.10.2
 ;ואילך 2009בשנת  חלהברישיון הרכב,  כמצוין ,לכביש

בחגורת בטיחות תקנית לכל כלי הרכב המיועדים להסעת תלמידים יהיו מצוידים  .4.1.10.3
הנוסעים, במושבי בטיחות ו/או במושבים מגביהים, על פי הצורך, בהתאם לתקנות 

 התעבורה.
 הוראות, התחבורה משרד ידי על הנדרשים והציוד האביזרים כל את יכללו הרכב כלי .4.1.10.4

 ולהסעת נוסעים להסעת המשמשים רכב מכליהתעבורה ותקנות התעבורה,  פקודת                      
 תקניות בטיחות חגורות, ואיתות סימון פנסי, מזגן, מילוט ערכת לרבות תלמידים

 ;ראשונה עזרה ותרמיל אש כיבוי ערכת, ושילוט הנוסעים לכל
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יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב מהנחיות  אוטובוסים .4.1.10.5
 ;התחבורה משרד

 במכון לרכישה ניתן אשר, 5905 ישראלי בתקן העומדת טכנולוגית מערכתהרכב  כלי .4.1.10.6
 טכנולוגית מערכת הינה זו מערכת, ספק הסר למען"י(. מת) הישראלי התקנים

 ינלפ רגל הולך או רכב כלי המצאות על או הנסיעה מנתיב הרכב סטיית על המתריעה
 ;הרכב בצידיחזית הרכב או 

 סיפק המציע םעבור מלקוחות כתובות המלצות שלושהמציע הגיש במסגרת ההצעה  .4.1.11
 .ם נשוא המכרזשירותי

מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה בתנאי  .4.2
הסף, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור 

לחוק החברות,  323לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף בדרך כלשהי למציע, ולמעט גוף אשר בוצע 
 , טרם המועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה זו.1999-תשנ"ט

 אופן ההרשמה לתיבת הצעות .5
 הזמנהלמסמכי ה , או השגה כלשהי ביחסזמנהבקשר לתנאי ה שאלות, הערות והשגותמציע שיש לו  .5.1

להזמנה )טופס פרטי  שליחת נספח ג'ע"י  לתיבת ההצעות המקוונת םנדרש להירשאו כל חלק מהם, 

 .לעיל 2 בסעיף בטבלה המופיע מהמועדיאוחר לא  l@wingate.org.i1mashik המציע( לדוא"ל 
באם המציע לא ביצע רישום לתיבת הגשת הצעות למכרז מותנית ברישום מראש לתיבת ההצעות.  .5.2

לתיבת ההצעות המקוונת ע"י שליחת  םנדרש המציע להירש המקוונת בשלב שאילת השאלות,ההצעות 

מהמועד הנקוב לא יאוחר  l@wingate.org.i1mashik נספח ג' להזמנה )טופס פרטי המציע( לדוא"ל 
 .2בטבלה בסעיף 

 ותיקונים למסמכי ההזמנה הבהרות, שאלות .6
 הזמנהלמסמכי ה , או השגה כלשהי ביחסזמנהמציע שיש לו שאלות, הערות והשגות בקשר לתנאי ה .6.1

 . ordW, כקובץ לתיבת ההצעותכתב או כל חלק מהם, מוזמן להעלותן על הכתב ולשלוח אותן ב
שנרשמו לתיבת ההצעות המקוונת ומילאו אחר  רק מציעים 6.1ל פי סעיף יובהר כי רשאים לפעול ע .6.2

  .5ההוראות בסעיף 
 :שלהלןהפנייה תוגש בפורמט  .6.3

 מסמך 
 )הזמנה/ הסכם(

מספר סעיף/ סעיף משנה 
 שאליו מתייחסת השאלה 

 שאלה או הבהרה מבוקשת

   
 

ולאחר מכן  המכרז תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר הסעיפים יסודרו בסדר עולה  .6.4
שאלות  לעיל. 2בהתאם למועד המפורט בסעיף  הוא המועד האחרון להעברת שאלות כאמור .ולנספחי

 . התיענינשתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא 
שהגישו שאלות הבהרה  המציעים לכלבכתב תשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך, תישלחנה  .6.5

באמצעות תיבת ההצעות, וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק מהתשובות שיינתנו יהווה 
, כשהוא חתום על הצעתולף את מסמך התשובות דרש לצרנהמציע ממסכי ההזמנה. חלק בלתי נפרד 

רק תשובות או הבהרות  מכוןאת הפה. בהתאם לכך, יחייבו -. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעלידו
 שניתנו בכתב. 

ובין אם בתשובה לשאלות  ורשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמתמכון ה .6.6
 הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן.
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 המועד והמען להגשת ההצעות .7
)אופן  למציע שישלחו להוראות בהתאם ההצעות תלתיב, לעיל 2 בסעיף הקבוע למועד עדההצעה תוגש  .7.1

 לתיבה(. הצעות שתתקבלנה לאחר המועד שצוין לעיל לא תיבדקנה.העלאת המסמכים 
 ג נספחאות למילוי ההצעה בתיבת ההצעות המקוונת מותנת בשליחת טופס הרישום בקבלת ההור .7.2

 .לעיל 5ף בסעיכמפורט 

 שינויים במועדים ובתנאי המכרז .8
הודעה כאמור תשלח בכתב לכל בהזמנה זו.  חלק מהמועדים הקבועיםלהאריך את כל או המכון רשאי  .8.1

 ההזמנה. מי שקיבל את מסמכי 
בכתב על שינוי תנאי  , חלקם או כולם, בכל אופן שהוא. הודעההזמנהלשנות את תנאי ההמכון רשאי  .8.2

 ההזמנה. המכרז תישלח לכל מי שקיבל את מסמכי 

 הסכם ההתקשרות .9
זו מצורף הסכם ההתקשרות, הכולל, בין היתר, סעיפי אחריות, תנאי תשלום, ביטוחים וערבויות  להזמנה .9.1

המצאת . "(הסכם ההתקשרות)"ההסכם" או " עם הזוכה המכוןוכן תנאים נוספים הנוגעים להתקשרות 
בחתימת מורשי חתימה של המציע וחותמת לכך במקומות המיועדים  הסכם ההתקשרות כשהוא חתום

ו אותו לכל דבר מהווה אישור להסכמת המציע לתנאיו והם יחייב , בעת הגשת ההצעה,בכל עמודהמציע 
 ועניין.  

 על הסכםמכון וינגייט לתוקף רק לאחר ובכפוף להוספת חתימת  ייכנס הזוכהעם  ההתקשרותהסכם  .9.2
לא הליך זה . הודעת הזכייה שתשלח לזוכה במורשי החתימה של מכון וינגייט באמצעות ,ההתקשרות

נוסחה  , יהא אשר יהאמכון וינגייטקיבול ולא תחשב בשום צורה ואופן כמחייבת או כמגבילה את  תהווה
לשוב ולבחון את ו של המכון הודעת הזכייה כדי לגרוע מזכותשל הודעת הזכייה. כמו כן מובהר, כי אין ב

 מציעים אחרים שלא זכו.  פניותבעקבות ה הזוכה וזאת בין אם ביוזמתה ובין אם ההצע

 היעדר ניגוד עניינים .10
אין להגיש הצעה המשותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום 

 אור יש להם קשר עסקי . גופים אשזו להזמנהאו קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות 
בתחרות בין שני  משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ. נפרד(, היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים או לפגוע

 . זו להזמנההגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות 

 משך הבדיקה ותקפות ההצעה .11
אינו מתחייב לסיים את הליכי ההזמנה תוך תקופה מסוימת. הצעות המציעים תהיינה בלתי  המכון .11.1

, האחרון שנקבע להגשת ההצעות( ימים מהמועד 120) מאה עשריםהדירות ותעמודנה בתוקפן לתקופה של 
וזאת אף לאחר בחירת הזוכה או משלוח הודעה על הבחירה כאמור. במקרה שההליכים לא יסתיימו בתוך 

. הודעה על הצעתם מהמועד הקובע, רשאים המציעים שיחפצו בכך לבטל את ימים( 120) אה עשריםמ
 בכתב ולאלתר. למכוןביטול ההצעה בהתאם לסעיף זה תוגש 

במקרה שיבוטל הסכם ההתקשרות או במקרה שלא ייחתם או שההתקשרות עם הזוכה תבוטל,  .11.2
הכשיר אחרי הזוכה בתהליך בחינת ההצעות )" הא רשאי לפנות למציע שדורגי המכוןמכל סיבה שהיא, 

 רשאי המכוןהיה יהכשיר השני לכך,  סירב"(, וזאת בהתאם לתנאי ההזמנה והצעת הכשיר השני. השני
לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכן הלאה, עד שייחתם הסכם ההתקשרות. למען הסר ספק, סמכות 

בהתאם לשיקול דעתו הסופי והמוחלט, על פי נסיבות  שתמש בהי והמכוןהיא סמכות רשות  המכוןזו של 
 העניין. 
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 תנאים כלליים ,סמכויות נוספות של המכון .12
המכון שומר לעצמו את הזכות לראיין את המציעים, כולם או חלקם, וכן לקבל פרטים, הסברים  .12.1

ומסמכים נוספים, ככל שיידרש על ידו. המציע מתחייב לספק כל מידע או מסמכים שיידרשו על ידי המכון 
 .לבחינת הצעתולצורך 

יצים עמם עבד המציע, את הזכות לפנות אל הגופים המופיעים ברשימת הממל לעצמו שומר המכון .12.2
אשר תצורף על ידי המציע להצעתו, על מנת לברר פרטים אודות המציע, לרבות רמת שביעות הרצון של 

לפנות גם לגופים שאינם ברשימה האמורה, אולם הנם בעלי מידע רלוונטי  רשאי המכון הגופים כאמור.
ואף להסתמך  המכוןעל המציע, וזאת על בסיס מידע הקיים במכון או העולה מתוך ההצעה או מבדיקת 

 על מידע זה.
. הצעה שתוגש על לקבלת השירותים /לביצוע העבודות המכוןהזמנה זו אינה מהווה הצעה מאת  .12.3

 שיקול לפי, החליט המכוןאך ורק במקרה בו  המכוןכל להיחשב כהצעה שניתן לה קיבול על ידי ידי מציע תו
הבלעדי, המוחלט והסופי, להתקשר עם המציע הרלוונטי בהסכם ובתנאי שהסכם כזה נחתם בפועל  דעתו

 . המכוןעל ידי 
עת עד המכון לא מתחייב להתקשר עם מי מהמציעים והוא יהיה רשאי לבטל הליך זה, בכל  .12.4

שתהיה למציעים כל רשות או זכות לערער על שיקוליו או לחתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות מבלי 
 החלטה זו.  לטעון כנגד

 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת, ולא לקבל את ההצעההמכון רשאי ש .12.5
אינן סבירות, או לפסול  שרהזכות לפסול הצעות אכון שזכתה לניקוד הגבוה ביותר. למען הסר ספק, למ

אינו יכול לבצע את ההתקשרות, לאחר שניתנה  מציע אם התעורר חשש ממשי או ספק סביר אחר כי הוא
 .בפני המכון דבריו למציע האפשרות להשמיע את

עצם הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי יש לו את כל היכולות, הידע, הכלים, המומחיות,  .12.6
כוח האדם, הרישיונות, ההיתרים וכל דבר נחוץ אחר כדי לבצע את הפרויקט לשביעות הניסיון, המשאבים, 

 .המכוןהמלא של  ורצונ
ימים ממועד פרסום תוצאות המכרז, לעיין בכל המסמכים העומדים לעיון  30כל מציע רשאי, בתוך  .12.7

ולמעט כל מסמך  , על תנאיה וסייגיה כמפורט שם,1993 –המכרזים, תשנ"ג )ה( לתקנות חובת21לפי תקנה 
עיון של משתתף כאמור ייעשה תמורת תשלום למכון וינגייט לכיסוי העלות אחר שאין לעיין בו על פי דין. 

 ₪. 300הכרוכה בהעמדת המסמכים לעיונו, בסך 
עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל  .12.8

הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות,  תה נחוצה לשםיבדיקה שהי
 הטעיה, פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה. 

הם רכושו הבלעדי של המכון, ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת  ההזמנהמסמכי  .12.9
 ההצעות.

על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות, ומבלי לגרוע  המכוןו זכאי המציע מתחייב כי בנוסף לכל סעד ל .12.10
מכל מחויבות, התחייבות או אחריות, מכל מין וסוג שהם, המוטלים או שיהיו מוטלים על המציע, 

בגין כל נזק,  המכוןבמפורש או מכללא, על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות, יפצה המציע את 
הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרם או שעלול להיגרם להם כתוצאה מאי עמידה הוצאה, עלות, אובדן או 

או אי קיום של איזו מההצהרות או ההתחייבויות המיוחסות למציע, במפורש או מכללא, על פי הזמנה 
זו או על פי הצעת המציע, או כתוצאה ממעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהם, שנעשה על ידי מי מבין 

נציגים או הסוכנים או המנהלים או השלוחים, הפועלים, או הנחזים להיות פועלים, מטעם העובדים או ה
 או ברשות או בשם המציע. 

 לתוצאות המכרז. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה יהיו ויחולו על חשבון המציע וזאת ללא כל קשר .12.11
יפו סמכות שיפוט בלעדית לדון בסכסוך או מחלוקת הנובעים מהזמנה -לבית המשפט המוסמך בת"א .12.12

 זו.  
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 ההצעות להגשת והנחיות דרישות  -חלק ב 

 כללי:  .13
ואין  להם אחראימכון בלבד, ואין ה כאינדיקציהנועדו לשמש המסופקים על ידי המכון במסגרת הזמנה זו הנתונים 

של כל מציע לבחון את מכלול הנתונים, אשר  כן אין בהם כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית . כמווהם מחייבים אות
מכון הכנת הצעתו או היערכותו. למציע לא תהיה כל טענה או דרישה או תובענה כנגד ה הוא סבור שחשובים לצורך

  כלשהו שחסר לו בכדי להכין את הצעתו. בשל נתון

 הנחיות כלליות ונספחי ההצעה .14
 'גנספח ב, על פי הנוסח המצורף אודותיומלאים  המציע להגיש פרטים לעיל, על 5בסעיף  כמפורט .14.1

  ;(ההצעות לתיבת רישום לטובת וזאת mashik1@wingate.org.il )יוגש לכתובת להזמנה
 :4.1.3להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .14.1.1

 , בצירוף כל המסמכיםלהזמנה זו נספח בבבנוסח המצורף להזמנה  ההצעהאת על המציע להגיש 
 המפורטים להלן:   

למען הסר כל ספק יובהר כי התמורה או כל תשלום  להזמנה זו. 1נספח בגבי הצעת המחיר, על  .14.1.2
אחר שישולמו למציע בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות, ישולמו בתוספת מע"מ, בשיעורו 

 הקבוע בחוק במועד התשלום.
 ;כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של המציע חתום ,הסכם ההתקשרות .14.1.3
  הזמנה;ל גנספח בהמצורף מלאים על המציע, על פי הנוסח  פרטים .14.1.4
 :4.1.1להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .14.1.5

  ;תעודת עוסק מורשה
 )במידה והמציע הוא תאגיד(;  רישום ומסמכי התאגדות של המציע עודתת

 :4.1.2להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .14.1.6
 על פי הנוסח המצורף להזמנה זו 1976-תצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

אות גופים ציבוריים, אישורים נדרשים ומעודכנים בהתאם לחוק עסקו ,ה' להזמנהכנספח 
 .1976-התשל"ו

 :4.1.4להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .14.1.7
הסעות כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים כמשרד למסמך המעיד על רישומו של המציע כדין 

 ;1985-ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה
 :4.1.5עמידה בתנאי סף בסעיף להוכחת  .14.1.8

 ;צילום כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה
 :4.1.6להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .14.1.9

, ככל שיש חובת רישוי עסק 1968 -צילום רישיון בתוקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח

 ;על פי דין
 : 4.1.7סף בסעיף להוכחת עמידה בתנאי  .14.1.10

צילום רישיון בתוקף מאת המפקח על התעבורה שהמציע מורשה להסיע בשכר על פי תקנות משרד 

 ;התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך
 :4.1.8להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .14.1.11

 :נהגי רכב פרטי/מונית 3 -ו נהגי אוטובוס/מיניבוס 3ל המפורטים להלן, עבור תיק נהג הכולל את כ

 ;צילום רישיון נהיגה .14.1.11.1

 ;צילום תעודת זהות .14.1.11.2

 ;הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה .14.1.11.3

  ;מין עבירות היעדר על אישור .14.1.11.4
 .ילדים בוצתק להסעת הרישוי רשות מאת היתר .14.1.11.5
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 :4.1.9להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .14.1.12
 3, אוטובוסים 3)יש להציג  יספק את השירותים נשוא המכרזתיק עבור כלי הרכב שבאמצעותם 

 :(רכבים פרטים/מוניות 3-ו מיניבוסים
 רישיון הפעלה לרכב מאת משרד התחבורה בירושלים. .14.1.12.1

 ;צילום רישיון רכב .14.1.12.2

 ;הצהרה עבור כל כלי הרכב כמפורט בנספח ד להזמנה .14.1.12.3
 ; אישור ניכוי מס במקור .14.1.13
   ;יום מיום הגשת ההצעות 30 –מקדם שהופק לא מו, מרשםעדכני נסח חברה  .14.1.14
 לבעלי זכות חתימה בשם המציע עורך דין על כך שהחותמים על הצעת המציעאישור  .14.1.15

 .ז כנספחעל פי הנוסח המצורף להזמנה זו  מחייבים את המציע בחתימתם
אישור ותצהיר לפי סעיף  ומעוניין בכך, המציע יצרף אם המציע הוא עסק בשליטת אישה .14.1.16

 להזמנה נספח וכהמצורף , המכרזים ביחס ל"עסק בשליטת אישה", כהגדרתו שםב. לחוק חובת 2
 . זו

 לצורך מתן ניקוד איכות: .14.1.17
 הצהרה על מספר אוטובוסים/מיניבוסים ורשימת ממליצים. –להזמנה  נספח ד' 
 מסמכי ההזמנה לרבות שאלות הבהרה ותשובות הבהרה; .14.1.18
 השירותים שהוא מעניק והתמחויותיו.תיאור כללי של הגוף הפונה, : פרופיל של המציע .14.1.19
 כל מסמך אחר, כנדרש במסמכי הזמנה זו. .14.1.20
נוספים, שאינם נכללים בדרישות מסמכי המכרז או  ניתן לצרף מידע ונספחים רלוונטיים .14.1.21

 הנספחים.
או כל מסמך מסמכי ההזמנה, שיש להגישם על פי הוראות  או טופסההצעה, הנספחים וכל תצהיר  .14.2

ידי המורשים להתחייב ולחתום בשם המציע בראשי תיבות  ייחתמו עלמנה זו, במסגרת הז אחר שהוגש
 להזמנה זו. מלאה במקומות הנדרשים, כמצוין בטפסים המצורפים  בכל עמוד ובחתימה

או העתק  כל מסמך או אישור מאת רשות מוסמכת שעל המציע לצרף להצעתו, יהיה במקור, .14.3
 למקור מאושר על ידי עו"ד. אותו, או העתק מתאיםמתאים למקור מאושר על ידי הרשות שהוציאה 

 והנחיות להגשתה ההצעהמבנה  .15
 ,doc, docx, pdf העלאת קבצים לתיבת ההצעות המקוונת תתאפשר בפורמטים הבאים בלבד: .15.1

rtf, xls, xsls, csv, rar, zip לעיל. 2, בהתאם למועד המפורט בטבלה בסעיף 
תוגש בשפה העברית בעותק אחד חתום אשר יצורף לתיבת ההצעות המקוונת בפורמט ההצעה  .15.2

PDF  הסעות למכון וינגייט שירותימכרז למתן " הכותרתתחת." 
 תחת PDF בפורמט מושחרעותק  המקוונת ההצעות לתיבת לטעוןהמציע  רשאי, בנוסף לאמור .15.3

שלדעת המציע  ההצעה שבו הושחר המידע נספחישל  נוסף עותק הינו זה עותק", מושחר עותק" השם
למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע מלטעון  , שאין לגלותםמהווה מידע סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי

היה האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים בהצעתו.  כי הוא רשאי לעיין בהצעות המציעים
המידע עם המשתתפים האחרים את עותק המקור  ולא הוגש עותק מושחר, רשאי יהיה המכון לגלות

 שהוגש.
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 ההצעות בדיקת הליך -חלק ג 

 הליך בדיקת ההצעות .16
 ההצעה בתנאי הסף. מציעים שיעמדו בתנאי הסף, והם בלבד, יעברו לשלב השני. עמידתתיבחן  ראשוןבשלב 

לניקוד ההצעה     בהתאם לאמות המידה ייבדקו זו לבקשה הסף תנאי בכלל שעמדו הצעותבשלב השני 
 זוכה. ספק והמציעים ידורגו בהתאם לכך, המציע בעל הציון המשוקלל המרבי יוגדר כ המפורטות מטה

 אמות המידה לניקוד ההצעה  .17

 ..להלן המפורטת החלוקה לפי ההצעה בניקוד 20%יינתן משקל של ( 𝑸𝒊האיכות) לקריטריון איכות.  .17.1

 משקל משנה סעיף 'מס
, הניקוד עבור קריטריון זה יינתן בהתאם לפירוט ברשות המציעמס' אוטובוסים   .1

 להלן:
 נק' 0 –אוטובוסים  10למציע צי של עד 

 נק' 5 –אוטובוסים  11-20למציע צי של  
 נק' 10 – אוטובוסים 21-50של   צילמציע 

 נק' 15– אוטובוסים 51-99למציע צי של  
 נק' 20– אוטובוסים 100למציע צי של מעל 

, הניקוד עבור קריטריון זה יינתן בהתאם לפירוט מיניבוסים ברשות המציעמס' 
 להלן:

 נק' 0 -מיניבוסים  10למציע צי של עד 
 נק' 5 -מיניבוסים  11-20למציע צי של 
 נק' 10– מיניבוסים 21-50למציע צי של 

 נק' 15 -מיניבוסים 51-99למציע צי של  
 נק' 20 –ם מיניבוסי 100למציע צי של מעל 

40 

 –שביעות רצון לקוחות המציע   .2
לקוחות של המציע ויבקש לדרג את המציע  הלושהמכון ייצור קשר עם ש

זה הציון הנמוך ביותר,  1, כאשר 5עד  1לכל פרמטר בנפרד, בסולם ציונים 
 הינו הציון הגבוה ביותר, וזאת בהתאם לפרמטרים הבאים: 5-ו

 מידת השירותיות של המציע כלפי הלקוח . .1
התמודדות הספק עם אירועים בלתי צפויים ושאינם מתוכננים  .2

 בסידור העבודה .
 התרשמות כללית משירותי ההסעות. .3
 רמת הניקיון של האוטובוסים ו/או מיניבוסים. .4

 נק' עבור קריטריון זה. 60נק' ללקוח, ועד למקס'  20עד 

60 

 100 ניקודסה"כ  
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 הצעת לשקלול הנוסחה. ההזמנה בניקוד 0%8יינתן משקל של ( 𝑷𝒊) . לקריטריון הצעת מחירמחיר הצעת .17.2
 תהיה כדלקמן:  המחיר

𝑷𝒊 = 𝟏𝟎𝟎 ∗
𝑪𝒎𝒊𝒏

𝑻𝟏𝒊 ∗ 𝟎. 𝟕 + 𝑻𝟐𝒊 ∗ 𝟎. 𝟑
 

 :אשר כ

 𝑷𝒊–  הצעת המחיר של מציע משוקלל של ציוןi. 

 𝐓𝟏𝒊 –  של מציע  עבור שירותי אוטובוסים/מיניבוסים הצעת המחירi  המכרז. מתן השירותים נשואבעבור 
 למסמך זה(. 1)על פי החישוב המפורט בנספח ב  

 𝐓𝟐𝒊 –  של מציע   'ליבוביץ אורט ספר לביתהצעת המחיר עבור שירותי רכב פרטיi  מתן השירותים בעבור
 נשוא המכרז.

 𝑪𝒎𝒊𝒏 –  ה מבין כלל ההצעות הכשרותשהוצע הנמוכה ביותרהמשוקללת הצעת המחיר  
 כאשר :  

𝑪𝒎𝒊𝒏 = 𝐓𝟏 ∗ 𝟎. 𝟕 + 𝐓𝟐 ∗ 𝟎. 𝟑 
 

 בחירת ההצעה הזוכה .18

ה בהתאם להצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר, מבין ההצעות הכשירות מכון וינגייט יבחר את ההצעה הזוכ
 שעמדו בתנאי הסף וביתר תנאי ההזמנה, על בסיס שקלול הניקוד הכולל של ההצעות כמפורט להלן :

        𝒇𝒊 = 𝑸𝒊 ∗ 𝟎. 𝟐 + +𝑷𝒊 ∗ 𝟎. 𝟖 
        : אשר כ

𝑭𝒊–  הציון המשוקלל הסופי של מציעi 

𝑷𝒊 –  של מציע  ציון הצעת המחירi 

𝑸𝒊–  ציון איכות  של מציעi. 

 שלמות ההצעה .19
 תנאי מהווה שלמה הצעה הגשתהמכון על פי מסמכי ההזמנה וכל דין,  מסמכויות לגרוע מבלי .19.1

 טכניים פגם או טעות בה נפלה כי ראה אם היתר בין הצעה לפסול שלאהמכון , רשאי אולםבהליך,  לזכייה
  . כמו כן, המכון לב בתום הינה תהיא הטעו כי נעששוכ בלבד, וחשבונאית או סופר טעות כגון , מטיבם

 ימן. להשל למציע ולאפשר שלמות שאינן הצעות לפסול שלא
 שייעשו תוספת או השמטה או שינוי של במקרה לרבות ,המכרז מתנאי הסתייגות של מקרה בכל  .19.2

 "( המכון יהיה רשאי: הסתייגותההזמנה )" במסמכי הנדרש לעומת בהצעתו המציע ידי על
 ;המציע הצעת את לפסול .19.2.1
 ;ממנה ולהתעלםכלל,  נכתבה לא כאילו בהסתייגות לראות .19.2.2
 ו.להכשיר שניתן בלבד טכני פגם מהווה כאילו בהסתייגות לראות .19.2.3
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 מקצועיות הגדרת הדרישות ה -חלק ד' 
 

 השירותים הנדרשים .20
 

 היעדים וזמני מתן השירותים .20.1
 :ההזמנהמתן השירותים נשוא יעדי   .20.1.1

 :)נסיעה קבועה(הספר אורט ליבוביץ'  בית
 שעות כלי רכב יעד-מקור

 רכב פרטי/מונית אורט ליבוביץ' –מכון וינגייט 
 ה -ימים א

 בתחילת יום הלימודים

 רכב פרטי/מונית מכון וינגייט –אורט ליבוביץ' 
 ה -ימים א

 בסוף יום לימודים

 :לאוטובוסים ומיניבוסים להזמנה 1ב בנספח המפורטים היעדים שאר
 מעת לעת עפ"י צורך.זמנו ויו ות,שאר היעדים אינם מהווים נסיעות קבוע

בהתאם לכך, הימים/שעות בהם ינתנו שירותי הסעות בגין היעדים הנ"ל יהיו בהתאם לדרישות  
 בהתראה של שבוע מראש.הזמנה עבור שאר היעדים תתבצע ע"י נציג המכון ו/או מי מטעמו  המכון.

 לתכולת השירותים: כלי רכב/הוספת יעדים .20.2
להזמנה,  1יעדים נוספים מעבר למפורט לטבלה שבנספח בהמכון רשאי להוסיף בתקופת ההסכם  .20.2.1

ובהתאם  לצורך כך יועברו למכון הצעות מתאימות אשר יתווספו להסכם/מחירון במידת הצורך
 .לשיקול דעת המכון

כך, יועברו למכון . לצורך (מונית /מידיבוסים נוספים )לדוג':גלהוסיף כלי רכב מסוהמכון רשאי  .20.2.2
 ., ובהתאם לשיקול דעת המכוןמחירון במידת הצורךספו להסכם/הצעות מתאימות אשר יתוו

 למען הסר ספק, המכון רשאי להשתמש בשירותו של ספק הסעות אחר. .20.2.3
 רשימת נהגים קבועים לצורך מתן השירותים נשוא המכרז .20.3

לצורך מתן , בהתאם להצעה שהגיש, עבור כל סוג רכב רשימה של שלושה נהגים יגדירהמציע  .20.3.1
 המכרז לאורך תקופת ההתקשרותהשירותים נשוא 

  שינויים ברשימת הנהגים הקבועים יתאפשרו רק בהינתן אישור על כך בכתב מהמכון. .20.3.2
אחד  להחליף את מציענציג מטעם המכון יהא רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מה .20.3.3

 והמציע מתחייב למלא מידית אחר דרישת הנציג. יםהנהג
 :פיםאופן מתן השירותים ותנאים נוס .20.4

. המכון שעות לפני ביצוע ההסעה בפועל לנציג מטעם 24מתחייב לשלוח את פרטי הנהגים עד  המציע .20.4.1
 פרטי הנהגים יכללו: מספר טלפון נייד, מספר רכב ההסעה ותיאורו.

 שירותי לביצוע וכשיר נקי, תקין רכב עם, בזמן, האיסוף במקומות להתייצב מתחייב המציע .20.4.2
 .המכרזההסעות, והכל על פי הוראות 

 מתן שירותי הסעה על פי מכרז זה, צורך מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש ל מציעה .20.4.3
 תבוצענה מקרה שבכל כך, המכרז פי על ההסעות שירותי מתן לשם חליפי נוסף רכב להפעיל ידאג

 כי המכרז.שבמסמ התנאים ולפי במועדן ההסעות
 , כי כלי הרכבההתקשרותמתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת  מציעה .20.4.4

וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, כי כלי הרכב השונים, ציודם, 
אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו 

 לרבות התנאים בהם או ברישיונותיהם של הרכבים.בתוקף, מעת לעת, 
  1983 –יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג  המציע .20.4.5

הן על ידי הנהגים והן על ידי הנוסעים. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חל איסור עישון בכלי –
מנוסעים. בהתאם לאמור לעיל, הפרת איסור זה הרכב המסיעים נוסעים, גם כאשר כלי הרכב ריק 

 על ידי נהג ההסעות, גם כאשר אין נוסעים ברכב, תגרום להטלת קנס במפורט בטבלת הקנסות.
 -מתחייב כי נהג הרכב ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על מציעה .20.4.6

 ידי המכון או הנוסעים. 
 ברכבים קודםעל מנת לאתר חפצים חשודים עות יבצעו בדיקה שירותי ההסהנהגים שיספקו את  .20.4.7
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  להעלאת נוסעים לכלי הרכב, ובסיום הנסיעה
 . יוודאו בסוף כל נסיעה כי כל הנוסעים ירדו מהרכב שירותי ההסעות הנהגים שיספקו את  .20.4.8
 , למכון שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות יםמתחייבוהנהגים מטעמו  מציעה .20.4.9

 ים זרים כלשהם.אנש
 למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של הנוסעים ברכב ההסעות, גם אם יש לרכב .20.4.10

 .התחבורה משרד מטעם בעמידה להסעה רישיון ההסעות
 כל רכב המסיע נוסעים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו או בטלפון סלולרי. .20.4.11
 המטען נעולים.בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות, החלונות ותאי  .20.4.12
 המתעוררת לדווח לנציג מטעם המכון, על כל תקלה או בעיה יםמתחייבהמציע והנהגים מטעמו  .20.4.13

 בזמן ההסעה, הקשורה בהתנהגות הנוסעים. 
 סכנה הורדת הנוסעים תהיה בחנייה מוסדרת ביעד, או בנק' קרובה כ"כ האפשר שאינה מהווה .20.4.14

 .לנוסעים
 שעות נהיגה ומנוחה.המציע יקפיד על הוראות הדין בעניין  .20.4.15
 כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת תלמידים". .20.4.16

 הנהג אינו רשאי, בשום מקרה, להשאיר את רכב ההסעה כל עוד נמצאים בו נוסעים. למען .20.4.17
 .הרכב מן ירידתו טרם המנוע את מכבה הנהג אם גם מחייבת זו הנחיה, ספק הסר

 שינויים: .20.5
המכון רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להורות למציע על שינויים במתן שירותי ההסעות 

  ( כדלקמן:שעות 24)ההודעה על השינויים, כאמור, תימסר למציע בכתב ומראש 
 בהתאם  על פי מרחק היעד בק"מלמציע תשולם תמורה  – שינויים / תוספת במסלולי הנסיעה .20.5.1

  .להזמנה 1בלהצעתו בנספח 
 ק"מ אז תשולם לספק תמורה בגין המחיר שהציע  80אם המרחק אל היעד הינו  –לדוג' 

 ""מק 100 עד יעדים - וינגייט מכון" -ל
 מסלול הנסיעה. ללמציע לא תינתן כל תמורה או פיצוי בגין ביטו  - ביטול מסלולי נסיעה .20.5.2
 תשולם תמורה למציע על פי הצעתו  – מגידול או צמצום במספר הנוסעים שינוי סוג כלי רכב הנובע .20.5.3

 . להזמנה לכלי הרכב ליעד המבוקש  1בנספח ב 
 להזמנה לכלי 1בנספח ב תשולם תמורה למציע על פי הצעתו  - שינוי בימי ו/או שעות ההסעה .20.5.4

 .  המבוקש ליעד הרכב
 כך יובהר, כי בגין השינויים המפורטים לעיל לא תינתן לספק כל תמורה, וזאת בתנאי שקיבל על .20.5.5

 שעות.  24הודעה מראש של 
 

 העבודה לתכולתמכל הוראה אחרת בהסכם, מובהר כי המכון שומר לעצמו את הזכות לגרוע או להוסיף  לגרוע מבלי
 בלתי חלק הנוהג פי על או וטבעה טיבה פי על המהווה נוספת פעולה כל לרבות, זה ובחלק המכרז במסמכי המפורטת

 ממתן שירותי הסעות. נפרד
 בברכה,   

 המכון הלאומי למצוינות בספורטמכון וינגייט            
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 ח אנספ
 הסכם ההתקשרות

 

 [ההפניה דרך על"ב מצ]                                                    
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 נספח ב להזמנה 
 הצעת המציעו המציע הצהרות

 
 לכבוד:

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(     
 מכון וינגייט

 42902, נתניה
 

 שירותי הסעותמתן להזמנה להציע הצעות הנדון: 
 
 בהזמנה להציע הצעות שבנדון. הצעה"(, מגיש בזה המציעהח"מ ____________________________ )" .1
אנו מציעים לבצע את  –,בהסכם הרצ"בבמסמכי המכרז ושוא ההזמנה, כמתואר נ השירותיםתמורת ביצוע  .2

בהתאם לתנאי  םישוללהצעה זו, אשר  1ב נספחכ פתהמצור הסכום המפורט בהצעת המחירהעבודות תמורת 
 .התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות

מסמך ואישור שנדרש להעביר כל "( הקובע המועד)" ימים קלנדריים 5 לזוכהקבלת הודעת הזכייה, יהיו  לאחר .3
 , אם נדרשו בהסכם. ערבות או ביטוחעל פי ההסכם, לרבות 

, במהלך עשר השנים שירותי הסעות במתן ותק שנות [המציע להשלמת] ___ לו ישכי  מצהיר המציע .4
 האחרונות.

 :כדלקמן ומתחייב מצהיר המציע, ההזמנה ובמסמכי לעיל מהאמור לגרוע מבלי .5
לצרכים  מודע והוא, לרבות ההסכם, וונספחי המכרזמאשר ומצהיר כי הוא בקיא במסמכי  המציע .5.1

 הנדרש.  השירותיםמכון ולהיקף ההמיוחדים של 
( ימים מהמועד 120) עשרים מאהזו הינה, בלתי חוזרת, והיא תהא בתוקף, עד חלוף  ההצעת .5.2

 מציע אחר.ל יודיע המכון על בחירתו שהאחרון להגשת ההצעות, אפילו בינתיים 
את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה  יש למציע .5.3

 , והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי ההזמנה.התחייבויותיו המיומן והציוד הדרוש לביצוע
 זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים אחרים. הצעה כי .5.4
 הקשור וכל הסודי המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור מתחייב המציע .5.5

 או הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל
 לתקופה בלתי מוגבלת. האמור לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב

 וןמכעל פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת ה
" הנו מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, סודי מידעלגילויו, מראש בכתב, ובמידה שניתנה. "

 או עבור הוכן אשר חומרמכל סוג שהוא, של המכון ושל כל הקשורים עמו, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל 
 .המכון של סודי מידע ולרבות, שירותיםה עם בקשר למכון הוגש או, ידי על

, בכלל אם, אחרת הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה לרבות כלשהי הצעהאינו מחויב לקבל  המכון .5.6
 רשאי לנהל מו״מ עם המציעים כולם או עם חלקם בלבד וכי כל האמור המכון וכי

 , והכל בהתאם לאמור בכתבהמכוןלעיל נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של 
 ההזמנה להציע הצעות.

הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה  עם .5.7
שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות, הטעיה, 

 פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה.
ה , על כל נספחיהזמנהכוללות את כל האמור והמפורט במסמכי הו התחייבויותינכי המציע מסכים  .5.8

ישיר או  , וכן כל התחייבות ו/או שירות אחרים גם אם לא פורטו במפורש ואשר קשורים באופןהוצרופותי
עלות הוצאה ו/או  במלואן, במועדן וברמה ואיכות מעולות, ובכלל זה כל ועל יד ועקיף לביצוע התחייבויותי

 ו/או תשלום ו/או מס.
הבנה, -ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אייולא הזמנה לכל האמור במסמכי ההמציע מסכים  .5.9

דרישה כאמור,  מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/אוהוא בהירות, חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ו-אי
בטרם  ןאות ההעל  כיהמציע מתחייב ת כאמור, טענומציע מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. ככל שיש ל

כי אין המציע מצהיר ומתחייב ויתר עליהן. כן וכמי ש ואותן יש לראות ןמועד הגשת ההצעה והיה ולא טע
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, וכי היא הזמנהמפורטת במסמכי ה כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות ובחירת הזוכה כפי שהיא ול
 .ומובנת ומוסכמת עלי

שינוי מהותי שחל בכל  , בכל עת ובאופן מיידי, על כללמכוןה, מתחייב המציע להודיע לאחר הגשת ההצע .5.10
חל במציע או בבעל עניין בו שינוי כלשהו, בכל פרט מפרטי הצעתו או שבמידה   פרט מפרטי ההצעה.

בכתב, לא יורשה  וועדת המכרזים של המכוןהנדרשים על פי המכרז, והשינוי לא אושר על ידי  בנתונים
 .מהצעתוו י העניין, והוא ייחשב כמי שחזר בלהשתתף או להיבחר כזוכה במכרז, הכל לפ המציע

  
 
 

 "דעו וחותמת חתימה תאריך המציע וחותמת חתימה
מצהיר ומאשר בחתימתי, כי  הריני

מורשי החותמים בשם המציע הינם 
 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב

 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך
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 להזמנה 1בנספח 
 המחיר  הצעת      

מתכבד להציע ____________  באמצעות נציגי המוסמך מר/גב׳________________  אני הח״מ

, המכרז. יש בידינו את כל מסמכי המכרזהנ"ל, בהתאם לתנאי  המכרזאת השירותים נשוא  לספקבזה 

 המובנים לנו היטב, והצעתנו נעשית לאחר ששקלנו אותם היטב על השלכותיהם.ו המוכרים לנו

 המסלולים המפורטים מטה. ובכלסוגי הרכבים  לכלהצעות מחיר  על המציעים לתת .1

 , מחיר זה יהיה זהה עבור שני הכיוונים,לכיוון אחדהמציע יגיש הצעתו  .2

 נתב"ג"-מכון וינגייט" יהיה זהה למחיר עבור "מכון וינגייט –לדוג' המחיר עבור "נתב"ג 

  –הצעת מחיר  .3

T1 –  בוסיםימינושירותי אוטובוסים 

 יעד –מקור 

 + נהג נוסעים 19עד 

לא מחיר לכיוון  –)מיניבוס( 

 כולל מע"מ

 – נוסעים )אוטובוס( 53עד 

 לא כולל מע"ממחיר לכיוון 

    נתב"ג -מכון וינגייט 

    געש/שפיים –מכון וינגייט 

   תל יצחק -מכון וינגייט 

   חדרה -מכון וינגייט 

   ת"א -מכון וינגייט 

   נתניה -מכון וינגייט 

   כנרת -מכון וינגייט 

   גבעת ברנר -מכון וינגייט 

   הרצליה -מכון וינגייט 

   רעננה -מכון וינגייט 

ק"מ  50יעדים עד  -מכון וינגייט 

 שאינם מצוינים ברשימה לעיל 

  

   ק"מ  100יעדים עד  -מכון וינגייט 

   ק"מ  150יעדים עד  -מכון וינגייט 

   ק"מ 200יעדים עד  –מכון וינגייט 
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T2 – שירותי רכב פרטי/מונית 

 יעד –מקור 
לא מחיר לכיוון  –)רכב פרטי/מונית(  נוסעים 4עד 

 כולל מע"מ

" ליבוביץ'בית ספר אורט "יד  –מכון וינגייט 

 בנתניה

 

 

 הצעת המחיר יהיה על פי היחסים הבאים: שקלול .4

T1- 70% כאשר המחיר שיוכפל באחוז יחסי זה יהיה על פי החישוב הבא מניקוד הצעת המחיר: 

(ממוצע מחיר הצעות אוטובוסים) + (ממוצע מחיר הצעות מיניבוסים)

2
 

T2 – 30%  המחיר זה יהיה על פי כאשר המחיר שיוכפל באחוז יחסי  –מניקוד הצעת המחיר 

 .  T2בטבלה  שהוגש   

 

 יובהר, כי הצעות תכסיסניות ובלתי סבירות יפסלו. .5

 על מנת להוריד את הממוצע וכו'.₪  0לדוגמא : הצעה עבור אחד המסלולים בסך 

  

הטבה אחרת בגין מתן השירותים לרבות , לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או כאמור בנספח זהלמעט תשלום התמורה 

 הוצאות השכירות, הציוד, התפעול, תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיו"ב.

 

 "דעו וחותמת חתימה תאריך המציע וחותמת חתימה
מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החותמים בשם  הריני

המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב 
 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך
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 נספח ג להזמנה
 פרטים לגבי המציע

 

  שם המציע

 סוג התאגדות
 (אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר)

 

  מספר זהות/ תאגיד

  כתובת המציע

  תאריך ההתאגדות

  שותפים )שם ות.ז(/בעלי מניות

  מנהלי המציע

  ורשי חתימהמ

 :ולתיבת ההצעות איש קשר מטעם המציע למכרז

 שם מלא

 טלפון

 נייד

 דואר אלקטרוני
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 נספח ד להזמנה
 , עבודות וממליציםניסיוןפירוט 

 
(, ״המציע״) ________ חברת של ורשה חתימהמ, ________' מס. ז.ת נושא, ________ הח״מ אני

 אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר
 :כדלקמן, בכתב, בזאת מצהיר, כן
 
 

 במיקום הרלוונטי :  Vהמציע נדרש לסמן  –מס' האוטובוסים ברשות המציע  .1

 ; אוטובוסים 10ציע מצהיר כי יש לו צי של עד המ ☐

 ; אוטובוסים 11-20ציע מצהיר כי יש לו צי של המ☐

  ;אוטבוסים  21-50המציע מצהיר כי יש לו צי של ☐

  ;אוטבוסים  51-99המציע מצהיר כי יש לו צי של ☐

 ;אוטובוסים  100ציע מצהיר כי יש לו צי של מעל המ☐

 
 במיקום הרלוונטי:  Vהמציע נדרש לסמן  –מס' מיניבוסים ברשות המציע  .2

 ; מיניבוסים 10ציע מצהיר כי יש לו צי של עד המ ☐

 ; מיניבוסים 11-20ציע מצהיר כי יש לו צי של המ☐

  ; מיניבוסים 21-50המציע מצהיר כי יש לו צי של ☐

  ; מיניבוסים 51-99המציע מצהיר כי יש לו צי של ☐

 ; מיניבוסים 100ציע מצהיר כי יש לו צי של מעל המ☐

 
  –רשימת לקוחות מציע לצורך מתן המלצה  .3

 אימייל מספר טלפון נוסף מספר טלפון שם הלקוח
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 כלי הרכב אשר ישמשו לצורך מתן השירותים נשוא המכרז: כלהצהרה המציע לגבי  .4

 בהתאמה: Vיש לסמן 

כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה, ציע מצהיר כי המ☐
(, מכלי :"תקנות התעבורה")להלן 1961 -הוראות פקודת התעבורה ותקנות התעבורה, התשכ"א

רכב המשמשים להסעת נוסעים ולהסעת תלמידים לרבות ערכת מילוט, מזגן, פנסי סימון ואיתות, 
 ;סעים ושילוט, ערכת כיבוי אש ותרמיל עזרה ראשונהחגורות בטיחות תקניות לכל הנו

האוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב  המציע מצהיר כי☐
  ;מהנחיות משרד התחבורה 

ו' לתקנות התעבורה  364כלי הרכב  יהיו חייבים לכלול, בהתאם לתקנה  המציע מצהיר כי☐
, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי 5905תקן ישראלי מערכת טכנולוגית העומדת ב

)מת"י(. למען הסר ספק, מערכת זו הינה מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב 
  ;  הנסיעה או על המצאות כלי רכב או הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב

 
 .בנפרד לצרף ניתן נוספות והבהרות הערות

 
 

  

מורשה חתימה של שם מלא של  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע

 
 אישור

 בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'    

האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל 
 וחתם עליה בפני.

 
 
  

 
 

  

 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך
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 1976 -תצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –נספח ה 

 ת צ ה י ר
    , מורשה חתימה מטעם    , נושא ת.ז. מס'     אני הח״מ 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה :״המציע״( )להלן
 כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:. 1
 לפי חוק ביותר משתי עבירותהמציע ו/או בעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט  .1.1

 . עובדים זרים עד למועד חתימת תצהיר זה
 לפי חוק ביותר משתי עבירותאם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט  .1.2

 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים ההרשעה לא הייתה ב -עובדים זרים 
 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:2

 המציע ו/או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר .2.1
 .מינימום עד למועד חתימת תצהיר זה

 בעבירה לפי חוק שכראם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט  .2.2
 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים האחרונות ההרשעה לא הייתה ב -מינימום 

 -לעניין תצהיר זה
גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  -מי שנשלט על ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -״בעל זיקה״ 

 בעל השליטה בו.
 .1991 -בדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״אחוק עו -״חוק עובדים זרים״ 

 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ״ז -״חוק שכר מינימום״ 
 1981 -כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ״א -״שליטה״ 

 , ומחק את הפסקאות המיותרת[בפסקה הרלוונטית ]סמן כמו כן, הנני מצהיר כי:  .3

     זכויות שוויון חוק" להלן: (1998 –,התשנ"ח  עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות"( 
  –או על המציע;  חלות לא

    עובדים  100אותן; וככל שהמציע מעסיק  מקיים חלות על המציע והוא זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות
למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים או יותר, הנני מתחייב כי המציע יפנה 

לחוק שיוויון זכויות, ובמידת הצורך  9"( לשם בחינת יישום חובות התאגיד לפי סעיף המנהל)להלן: "
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וככל שהמציע התחייב כבר בעבר לפנות למנהל כאמור לעיל, הנני 

לחוק שוויון  9נו, וככל שקיבל המציע הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממ
 הוא אף פעל ליישומן. –זכויות 

ימים מיום ההתקשרות  30כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי המציע יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך 
 עמכם, ככל שתהיה התקשרות כזו.

ע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד, אשר הסמיך הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרו
 אותי למסור הצהרה זו.

 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת,

 :זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 אישור
 בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'    
האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל 

 וחתם עליה בפני.
 

 
 

  
 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך



 20.08.2019לאחר שאלות הבהרה מיום   נקי נוסח מעודכן
 

 21 המציע:_________________וחותמת  חתימה

 1992-התשנ"בב לחוק חובת מכרזים 2תצהיר ואישור רו"ח לפי סעיף  – נספח ו
 

 תצהיר
 

אני גב' __________, מספר ת.ז _____________, מצהירה בזאת כי החברה/השותפות ____________  .1
 עידוד נשים בעסקים., לעניין 2002-( התשס"ג15נמצאת בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 

 אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון. .2
 

_________________ 
 שם וחתימה         

 
 אימות עו"ד

 
גב' בפניה הופיע  ____________ ביום כי בזה מאשר, דין עורך _______________ מטה החתום אני

 ולאחר _________ 'מס זהות תעודת פי על השזיהיתי ___________________________ 
 בחוק הקבועים לעונשים הצפוי היהת וכי כולה האמת ואת בלבד האמת את לומר העלי כי השהזהרתי

 .בפני עליה וחתמה דלעיל ההצהרת נכונות האישר, כן עשהת לא אם
 

 
 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד  תאריך
 

 
 אישור רו"ח

 
 "( הנני מאשר כדלקמן:המציעהחשבון של ___________ )" לבקשתכם וכרואה

 
____________, מספר ת.ז ___________, מספר רישיון _________ מאשר בזאת כי אני רו"ח  .1

( 15החברה/השותפות ___________ הינה עסק בשליטת אישה, בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 
 , לעניין עידוד נשים בעסקים.2002-התשס"ג

 __ ת.ז ___________המחזיקה בשליטה בחברה/בשותפות ___________, הינה גב' ________ .2
 

 
 בכבוד רב

___________ 
 רואי חשבון

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 20.08.2019לאחר שאלות הבהרה מיום   נקי נוסח מעודכן
 

 22 המציע:_________________וחותמת  חתימה

 אישור עו"ד-מורשי חתימה - זנספח 
 

 _  מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף שהגיש את ההצעה כמפורט להלן:____אני  ______________

 עו"ד )שם מלא(

 ______________________________________.שם הגוף כפי שהוא רשומה במרשם:  .1

 ___.ח.פ/ ע.מורשה/ אחר )יש לציין(:     _______________ .2

נוספות כמו תוספת שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות  .3

 חותמת, אם יהיו:

  שם: ______________   ת"ז: _____________

   ת"ז: _____________   שם: ______________    

 דרישות נוספות, אם יש )לדוג', חותמת או שם חברה מודפס(: ____________________

 

 בכבוד רב:

 

______________               ______________ ______________ 

 טלפון             כתובת                                    שם עו"ד      

 

 

______________               ______________ ______________ 

 חתימה וחותמת                          מספר רישיון        תאריך                                       

 


