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 19/340ה ס כ ם  מס' 
 שנחתם בהרצליה ביום ________

 
 

 חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ  בין:
 ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ

 , א.ת. הרצליה3מרחוב הסדנאות 

 מצד אחד      (להלן: "החברה")
 

 _________ ח.פ. ________  :לבין
  כתובת: __________  
 מצד שני       ")הספק(להלן: "  
 
 

והחברה מעוניינת בקבלת שרות הסעות לחברה כהגדרתם ותיאורם במפרט,  הואיל:

נספח א' לחוזה, ובתנאים המפורטים בחוזה זה על נספחיו (להלן: "שירותי 

, 19/340ההסעות" או "השירותים"), ובהתאם לכך פירסמה מכרז פומבי 

 לקבלת השירותים הנ"ל (להלן: "המכרז").

למכרז והגיש לחברה הצעה לביצוע השירותים שפורטו במכרז, והספק נענה  והואיל:

 בהתאם לכל תנאי המכרז ותנאיו של חוזה זה.

והחברה קיבלה את הצעת הספק והחליטה להתקשר עם הספק בהסכם לביצוע  והואיל

  השירותים, והכל בכפוף למפרט ולהוראות חוזה זה.

, כלי הרכב, האמצעים המיומנות, היכולת ,הידע הנדרש הצהיר כי בידו הספקו והואיל:

 וכוח האדם הנדרש על מנת לספק לחברה את השירותים.  הנדרשים

והספק מצהיר כי הינו בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לשם  והואיל

אספקת שירותי ההסעות, ולרבות האישורים הנדרשים על פי חוק רישוי עסקים 

 .1961 -ותקנות התעבורה התשכ"א 1968 -התשכ"ח

והצדדים מעונינים להעלות עת המוסכם ביניהם על הכתב, כמפורט בהסכם זה  והואיל:

 להלן:
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 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא, כותרות ונספחים .1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מתקשרים בהסכם על  .1.1

 האמור במבוא.סמך 

כותרות הסעיפים הינם לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכיי פרשנותו של  .1.2

 הסכם זה.

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.3

 מפרט השירותים לביצוע ההסעות -'נספח א .1.3.1

 כתב כמויות -'נספח ב .1.3.2

 התחייבות לשמירה על סודיות -נספח ג' .1.3.3

 ענייניםתצהיר העדר ניגוד  -נספח ד' .1.3.4

 כתב הצהרה לקבלן עצמאי והעדר יחסי עובד מעסיק -נספח ה' .1.3.5

 נוסח ערבות בנקאית -'ונספח  .1.3.6

 אישור עריכת ביטוח -'זנספח  .1.3.7

  השירותים .2

 (להלן: "השירותים")הסעות לחברה האת שירותי  לספקהחברה מוסרת בזאת  2.1

ב'  -מתחייב בזאת לספק לחברה את השירותים, והכל כמפורט בנספח א' ו הספקו

להסכם זה ובהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מידי פעם על ידי המתאם 

 הספקעל פי הגדרתו בהסכם זה וזאת בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה. 

 ועם.יבצע את השירותים באופן שוטף ורצוף מיד עם קבלת בקשה לביצ

השירותים יבוצעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ועל פי הזמנות שתוציא  2.2

 החברה לביצוען והכל בהתאם לאמור במפרט.

החברה רשאית לשנות את לוח הזמנים לביצוע ההסעים, וכן את מספר כלי הרכב  2.3

הדרושים לביצועם הנקובים בנספח א', לפי הצרכים התפעוליים של החברה, ואין 

הזמנים ו/או בהזמנות, כדי לחייב את החברה בביצועם המלא בכל עת שהיא בלוח 

 ואין בהם כדי למנוע מהחברה להגדילם/ לצמצמם.
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מובהר כי הזמנת השירותים תבוצע בהתאם לצרכיה של החברה ואין באמור  2.4

בהסכם זה משום הטלת חובה כלשהי על החברה לרכוש שירותי הסעה מאת הספק 

כישת שירותים בהיקף כלשהו. הספק מוותר בזאת באופן או משום התחייבות לר

סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל מקרה בו יוזמנו שירותי 

 הסעות בהיקף נמוך ואף במקרה בו לא יוצאו הזמנות כלל לספק. 

ירצה להעסיק קבלני משנה במתן השירותים, עליו לקבל הסכמת  הספקככל ש 2.5

ב לגבי העסקת כל קבלן משנה בנפרד, וימסור לחברה את כל החברה מראש ובכת

הפרטים שיתבקש בקשר לכך. החברה תהיה רשאית לסרב להעסקתם של קבלני 

 משנה מכל סיבה שהיא. 

לפי הסכם  הספקלמען הסר ספק מובהר כי כל ההצהרות וההתחייבויות שיחולו על  2.6

במתן השירותים, ככל  זה על נספחיו, יחולו גם על קבלני משנה מטעמו שיועסקו

יהיה אחראי מול החברה באופן מלא גם לכל הצהרות והתחייבויות  הספקשיועסקו, ו

 קבלני המשנה כאמור.

 הספקהצהרות  .3

  :מצהיר ומתחייב כדלהלן הספק 
 

 בדק מכיר ויודע את הדרישות ממנו ואת טיב, היקף ואיכות העבודה הנדרשת ממנו. .3.1

 ההיתרים והרשיונות הנדרשים למתן השירותים. הינו בקיא, מתמחה ומנוסה ובעל כל .3.2

הינו בעל הידע, הניסיון, כוח אדם מקצועי ומיומן והיכולת, לשם מילוי כל התחייבויותיו  .3.3

 עפ"י חוזה זה לשביעות רצונה המלא של החברה.

תוך עמידה מוקפדת  יבצע את המוטל עליו עפ"י הוראות חוזה זה באופן איכותי ומקצועי .3.4

 בלוחות הזמנים לכל הסעה והסעה .

 אין כל מניעה, בין בדין ובין בהסכם, המונעת או מגבילה התקשרותו בחוזה זה. .3.5

כי יש לו ויעמדו לרשותו בכל תקופת ביצוע השירותים לפי חוזה זה היכולת, הנסיון, הידע,  .3.6

מנת לבצע את כח האדם, האמצעים, המשאבים, כלי הרכב והציוד הדרושים על 

בחוזה  הספקהתחייבויותיו לפי חוזה זה וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת להתקשרות 

 ולקיום התחייבויותיו על פיו. 

הסעות החברה במועד חתימת חוזה זה, את צורכי החברה כי בדק את האופן בו מבוצעות  .3.7

כללי ידועים בתחום ההסעות, את דרישות החברה בכל הקשור לשירותי ההסעות ובאופן 

לו כל הנתונים, המידע, הפרטים, הצרכים והדרישות הנוגעים לביצוע שירותי ההסעות לפי 

 חוזה זה.
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כי ברשותו כל ההיתרים, הרשיונות והאישורים הנדרשים על פי דין מחברה הפועלת  .3.8

בתחום שירותי ההסעות וכי אלו יוסיפו ויהיו בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות 

 בהסכם זה. 

הוא יעסיק בכל עת כמות מספיקה של נהגים מיומנים לצורך ביצוע התחייבויותיו  כי .3.9

 בהתאם לחוזה זה.

כי יעמיד לצורך מתי שירותי ההסעות, כהגדרתם להלן, כלי רכב על פי הזמנה, ככל  .3.10

 "). כלי הרכבשיידרש לצורך קיום התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן ובמועדן (להלן: "

יועמדו על ידו לצורך מתן שירותי ההסעות, כהגדרתם להלן, יהיו תקינים כי כל כלי הרכב ש .3.11

ובמצב טוב, יעברו טיפולים על פי הוראות היצרן, יהיו מבוטחים כדין ובעלי רשיון רכב תקף 

גלגל רזרבי ואמצעים יהיו חגורות בטיחות לכל המושבים, על פי דין. כי בכל כלי הרכב 

 להחלפת גלגל בו אירע תקר. 

ירותי ההסעות כהגדרתם להלן, יינתנו בהתאם להוראות והנחיות החברה. מבלי כי ש .3.12

כי שירותי ההסעות יינתנו תוך תיאום ושיתוף פעולה עם  הספקלגרוע מן האמור מתחייב 

מטעם החברה ו/או נציג מחלקת כח האדם מטעם החברה ו/או מי שייקבע פרויקט מנהל ה

 על ידה מעת לעת. 

פיקה של עובדים לצורך מתן שירותי ההסעות, כהגדרתם להלן, כי הוא יעסיק כמות מס .3.13

וכי העובדים שיועסקו מטעמו במסגרת מתן שירותי ההסעות יהיו מקצועיים, אמינים ובעלי 

כישורים מתאימים לצורך מתן שירותי ההסעות וייענו על כל הדרישות ו/או ההנחיות של 

ככל שקיימות, לרבות החזקת החברה כמפורט בחוזה זה, וכן על כל דרישות הדין, 

 רשיונות מתאימים ובני תוקף, ככל הנדרש. 

הספק מתחייב להציב נהגים מיומנים העובדים עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה ועל פי כל  .3.14

 דין , תקנה או הוראה אחרת החלה על שעות מנוחה והפסקות לנהגים.

בחוזה  הספקאחרת להתקשרות  פי דין ובין כל מניעה-כי אין כל מניעה, בין חוזית, בין על .3.15

 זה.

כי בדק את כל השירותים הנדרשים ממנו לפי הסכם זה וכל פרט, נתון, עובדה או מידע  .3.16

אחר שמצא לנכון וכי התמורה שנקבעה בגין השירותים שיקבלן לפי חוזה זה נקבעה לאחר 

 שלקח בחשבון את כל האמור לעיל. 

ל הנוגע והקשור למתן שירותי ההסעות כי הוא מכיר, יודע ובקיא בכל הוראות הדין בכ .3.17

 והוא מתחייב לקיים את הוראות הדין בביצוע שירותי ההסעות לפי חוזה זה. 
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הספק מתחייב לשתף פעולה עם החברה בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם  .3.18

 זה, לרבות ההתחייבות לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור והחלפה, מייד

 עם קבלת הודעת החברה בדבר הצורך בכך והכל על חשבון הספק. 

כי ידוע לו שהחברה מתקשרת עמו בהסכם זה על בסיס התחייבויותיו והצהרותיו של  .3.19

 בחוזה זה.  הספק

  אי קבלת דמי תיווך .3.20

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:  הספק

תשלום ו/או טובת כי לא יציע ו/או ייתן ו/או יקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל  .3.20.1

הנאה ו/או דמי תיווך כלשהם, במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין, על מעשה 

או החלטה של החברה ו/או של נושא משרה ו/או עובד בחברה, בקשר לחוזה  

 ו/או בקשר לכל דבר אחר.

כי הינו מתחייב שלא לפנות ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כל  .3.20.2

ות עובד או נושא משרה בחברה וכל צד שלישי אחר, על מנת גורם שהוא, לרב

לקבל מידע סודי ו/או על מנת לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לפעול כנגד 

התחרות, בין במסגרת ההסכם ובין בקשר לעבודות /ואו הסכמים ו/או הזמנות 

 אחרים.

ד לאמור לעיל, ו/או מי מטעמו פעל בניגו הספקבכל מקרה בו התעורר חשד סביר כי 

רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ועל אף כל האמור בהסכם, לבטל לאלתר 

יהיו טענות /ואו דרישות כנגד החברה בעניין זה. במקרה זה,  לספקאת ההסכם, מבלי ש

לא יהיה רשאי להשתתף במכרזי החברה ו/או להיות צד לחוזה  הספקמובהר בזאת כי 

 מול החברה.

  -הנהגים .4

מתחייב כי יעמיד בכל עת, על חשבונו, לצורך מתן שירותי ההסעות לפי הסכם זה  פקהס .4.1

נהגים מיומנים ומוכשרים במספר מספיק כפי שיידרש על ידי החברה (לעיל ולהלן: 

 "). הנהגים"

מתחייב כי כל הנהגים שיועסקו מטעמו במתן שירותי ההסעות לחברה יענו על  הספק .4.2

 הקריטריונים הבאים: 

כל הנהגים יהיו בעלי רשיון נהיגה בתוקף, בהתאם לסוג כלי הרכב בו  .4.2.1

 ינהגו. 

 הנם נהגים מוסמכים, בעלי כושר מקצועי וניסיון מתאימים. .4.2.2
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מצוידים באישור כשירות מטעם קצין בטיחות בתעבורה, כמשמעו  .4.2.3

 . 1961בתקנות התעבורה, התשכ"א 

הקודמות  מיומנים וכשירים, ושלא נשלל רישיונם במהלך השנתיים .4.2.4

 למועד עבודתם במסגרת הסכם זה. 

השתלמויות וריענוני נהיגה ע"פ תקנות משרד הנהגים יעברו מעת לעת,  .4.2.5

 .התחבורה

לתקנות  168שעות שינה ומנוחה של כלל הנהגים על פי תקנה  .4.2.6

 התעבורה.

הנהגים יכירו על בוריים את מסלולי הנסיעה הנדרשים לשם מתן שירותי  .4.2.7

 ההסעות. 

 הנהגים יהיו במצב בריאותי וגופני טוב המאפשר להם נהיגה בטוחה.  .4.2.8

מתחייב להעסיק בביצוע שירותי ההסעה אך ורק נהגים העומדים בדרישות כל  הספק .4.3

 דין. 

באופן מיידי את העסקתו במתן שירותי ההסעות  הספקבהתאם לדרישת החברה יפסיק  .4.4

שירותי ההסעות לחברה,  לחברה של כל נהג אשר החברה דרשה כי לא יועסק במתן

 וזאת מבלי שהחברה תהיה חייבת לנמק או להסביר את דרישתה כאמור. 

מתחייב כי לא יהיה בהפסקת עבודתו של מי מן הנהגים בהתאם להוראות  הספק

לפי הסכם זה ובקיום התחייבויותיו  הספקהחברה כאמור כדי לפגוע בקיום חיוביו של 

דן, והוא מתחייב להעמיד באופן מיידי נהגים למתן שירותי ההסעות במלואן ובמוע

 חלופיים תחת הנהגים אשר עבודתם תופסק על פי דרישת החברה. 

מתחייב כי הנהגים ינהגו בעובדי החברה באדיבות ובכבוד ויימנעו מכל פגיעה או  הספק .4.5

 .  חברהההעלבה של מי מעובדי 

כקבלן  הספקו ייחשב או מי מטעמ הספקבכל הקשור למערכת היחסים בין החברה לבין  .4.6

 או מי מטעמו.  הספק, עובדי הספקעצמאי ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין החברה לבין 

 הספקבלבד.  הספקימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של  הספקעובדי 

בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהעסקת עובדיו בביצוע השירותים על פי  בלבד ישא

ההסכם לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות, הפרשות ותשלומים אחרים 

 כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. 
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יפצה וישפה את החברה בכל מקרה בו תישא החברה בכל תשלום, נזק או הוצאה  הספק .4.7

או עובדיו ו/או נהגיו ו/או מי מטעמו ובכלל זה אם ייקבע כי בין החברה לבין /ו הספקבגין 

 מעביד.-, עובדיו, נהגיו או מי מטעמו מתקיימים יחסי עובדהספק

  -הפעלת רכבי ההסעה .5

 גיל הרכבים: ביום העלייה לכביש:  .5.1

 שנים.  5 לא יעלה על -אוטובוסים .5.1.1

 .שנים 5לא יעלה על  -מיניבוס/ טרנזיט .5.1.2

יש לבצע בכלי הרכב אחת לשלושים יום בדיקת בטיחות במכון רישוי או ע"י קצין בטיחות.  .5.2

חודשים לאחר מכן), אישור  6 -הבדיקה תכלול אישור בלמים תקף (בעת הרישוי השנתי ו

 ).בשנה העוקבת 31.3 -בכל שנה קלנדרית ל 1.11טכוגרף, אישור ביקורת חורף (בין 

ע"י המוסך המטפל ברכב ועל הספק  דרשי ותיקונים כנבכלי הרכב יבוצע טיפול תקופת .5.3

 חלה האחריות המלאה לבצע מעקב תקלות וכן האחריות לתיקונן.

 כלי הרכב יהיו מבוטחים בפוליסת ביטוח תקפות בהתאם לדרישות כל דין. .5.4

 הספקיחסי החברה ו .6

פעולותיו ינו נותן שירות עצמאי ובלתי תלוי וכל ה מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הספק .6.1

ושירותיו עפ"י חוזה זה נעשות על ידו, בעבורו, ועל חשבונו. כל היחסים שבין הצדדים הם 

 יחסים מסחריים בלבד וכי לא חלים על הצדדים יחסי עובד ומעסיק.

החברה הציעה לי עבודה כשכיר ואולם ע"פ דרישתי הוסכם כי אתן לחברה שרותים  .6.2

רה אותה אקבל כוללת את כל התנאים כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין, כאשר התמו

הסוציאליים שהיו משולמים לשכיר במעמדי (לרבות חופשה, הבראה, פנסיה, פיצויים 

 וכו'). 

ור בהסכם זה לא לספק לא תהיה סמכות להעסיק אדם בשם החברה ושום דבר האמ .6.3

הספק לקבל על עצמו מטעם החברה או בשמה איזו שהיא חבות יתפרש כמסמיך את 

 ייבות מכל סוג שהוא ללא אישורה המפורש של החברה מראש ובכתב.ו/או התח

אין ולא יהיו בין הספק ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או מי מהם לבין החברה כל יחסי  .6.4

עובד מעסיק ואין בהוראות חוזה זה המתייחסות לספק ו/או לפועלים מטעמו כדי לקשור 

ספק יישא בכל התשלומים והחבויות בין מי מהם לבין החברה יחסי עובד מעסיק וה

 לעובדיו ו/או הפועלים מטעמו.
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הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו עוסק עצמאי וכי הוא בעל תיק של עצמאי במס  .6.5

הכנסה, בביטוח לאומי ובמע"מ וכי הוא מדווח במועד וכדין לרשויות הרלוונטיות על 

 הכנסותיו והוצאותיו.

החברה יהיו על פי הקבוע בהסכם זה בלבד. מוסכם כי זכויותיו הכספיות של הספק כלפי  .6.6

התמורה המשולמת לספק כמפורט בנספח א' על כל פרטיו, הינה תמורה כוללת וסופית, 

הכוללת את כל התשלומים המגיעים לו (ברוטו), והוא לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מכל 

ורה זו כוללת בתוכה את מין וסוג שהוא לרבות לא לזכויות הניתנות לעובדים שכירים. תמ

כל ההפרשות הסוציאליות שהיו חלות על החברה אילו התקיימו בין הצדדים יחסי עובד 

 ומעסיק (לרבות פיצויי פיטורין, חופשה, הבראה, ביטוח לאומי וכיו"ב).

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל מסכימים הצדדים ומאשרים כי, היה ומסיבה כל שהיא יקבע  .6.7

בית דין, רשות, מוסד או פורום מוסמך אחר כלשהו, כי הספק הינו על ידי בית משפט, 

עובד ולא הספק עצמאי ביחסיו עם החברה, וכי שררו יחסי עובד ומעסיק בינו לבין 

החברה, יחולו ההוראות כדלקמן, וזאת רטרואקטיבית ממועד תחילת היחסים בין 

 הצדדים: 

למה לספק, תבוא תמורה מופחת במקום התמורה האמורה בנספח א' (על כל פרטיו) ששו .6.8

 (להלן: "התמורה המופחתת"). 40% -ב

מוסכם בין הצדדים כי במקרה כזה תבוא התמורה המופחתת במקום התמורה ששולמה  .6.9

ו/או צריכה הייתה להשתלם לספק, ויראו את הספק כזכאי לתמורה המופחתת 

 רטרואקטיבית ממועד תחילת היחסים בין הצדדים.

מובהר בזאת כי "התמורה המופחתת" היא התמורה שהספק היה מקבל לו היו יחסי  .6.10

עובד ומעסיק בין הצדדים ואולם הספק משיקוליו שלו ביקש לקיים את ההתקשרות כ"נותן 

שירות עצמאי". ההפרש בין התמורה לתמורה המופחתת נובע מההפרשות הסוציאליות 

 דים יחסי עובד ומעסיק. שהיו חלות על החברה אילו התקיימו בין הצד

מוסכם ומוצהר, למען הסר ספק, כי כל הסכמים קיבוציים או הסדרים אחרים והזכויות  .6.11

 והחובות הקבועות בהם לא יחולו ביחסי הספק והחברה.

על הספק יהיה להחזיר לחברה מיידית כל סכום ששולם לו מידי חודש בחודשו החל  .6.12

ה על התמורה המופחתת. לסכומי ההחזר ממועד תחילת היחסים בין הצדדים, ואשר עול

לשנה על הקרן הצמודה. מדד  4%יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 

הבסיס לחישוב הפרשי ההצמדה, יהיה המדד הידוע במועד בו בוצע על ידי החברה 

 התשלום אותו יהיה על ההספק להחזיר.
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ו לצד ג' כלשהו, על פי קביעה אם החברה תישא או תחויב לשלם סכום כל שהוא לספק א .6.13

של רשות מוסמכת, לרבות כל טריבונל משפטי או מעין שיפוטי, כי הספק היה עובד של 

החברה וכי התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, יהיה על הספק לשפות את החברה 

בגין כל תשלום או חבות כאמור והחברה תהיה רשאית לקזז סכומים אלו מכל סכום 

מבלי לגרוע מכל זכות או סעד השמורים  –ספק ולהגיש תביעה נגדית להחזר שיתבע ה

 לחברה.

למען הסר ספק מובהר כי חובת השיפוי כאמור תהא בגין כל הוצאה, תשלום ו/או נזק  .6.14

מעסיק בינו לבין החברה ו/או  –שיגרמו לחברה עקב טענה לקיומם של יחסי עובד 

ר בינו לבין החברה ו/או שעילתם ביחסי  הנובעים מקביעה בדבר קיום של יחסים כאמו

 מעסיק. –עובד 

בכלל זה ישפה הספק את החברה על כל ההוצאות המשפטיות שתוציא החברה בכדי  .6.15

באם תחויב.  –להתגונן בפני תביעה בה תיטען טענה כאמור וכן בגין כל סכום בו תחויב 

כוח הסכם פשרה חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לחברה ינבע מפסק דין בין מ

 ובין מכל סיבה אחרת.

החבויות שהוטלו בסעיף זה על הספק, יחולו עליו גם לאחר סיומו של הסכם זה מכל  .6.16

 סיבה שהיא.

 תקופת ההסכם .7

 תקופת ההסכם הינה כמפורט בנספח "א" להסכם (להלן: "תקופת ההסכם"). .7.1

לפני תום  ) לעיל תהיה החברה רשאית להביא ההסכם לידי גמר1על אף האמור בס"ק ( .7.2

יום מראש וזאת, מבלי  30תקופת ההסכם או להפסיקו בהודעה מראש בכתב לחברה 

זכאי לתשלום רק  הספקשתצטרך לתת נימוקים לצעד זה. הופסק ההסכם כאמור יהא 

 בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת החברה, כמועד סיום ההסכם.

 תיאום ופיקוח .8

 ").המתאםזה הינו כמפורט בנספח א או נציגו (להלן: " נציג החברה לצרכי הסכם .8.1

מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם להסכם זה תוך שיתוף פעולה עם  הספק .8.2

ומחובותיו  הספקהמתאם ולקבל ולמלא את הנחיות המתאם וזאת מבלי לגרוע מאחריות 

 על פי הסכם זה, או על פי כל דין.

אם, דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע ימסור למתאם, ועל פי בקשת המת הספק .8.3

 השירותים מידי פעם בפעם וכן תמסור למתאם כל הסבר שיידרש על ידו.
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ימנה עובד בכיר ומנוסה מטעמו, כמפורט בנספח א, שיוביל את ביצוע השירותים  הספק .8.4

של החברה, בעל נסיון ישיר ומוכח בביצוע שירותים כאמור בהסכם זה, שתפקידו יהיה 

ביצוע ותיאום השירותים מול החברה ויהיה זמין באופן סביר לפניות המתאם בכל שעות 

 "). נציג החברההיממה (להלן: "

  ותנאי תשלום תמורה .9

התמורה בגין השירותים תהיה כאמור בהוראות נספח "ב". לתמורה הנ"ל ייווסף מע"מ  .9.1

 כשיעורו על פי דין.

לחברה חשבוניות מס כדין עם חשבון מפורט  הספקבראשון בכל חודש קלנדרי יגיש  .9.2

 עבור סה"כ השירותים שסיפק בחודש הקודם. 

יגיש לחברה חשבון בגין התמורה המגיעה לו והסכום המגיע לתשלום יועבר הספק  .9.3

 ימים מתום החודש בו הומצא החשבון. 45-באמצעות מס"ב לא יאוחר מ

בגין ביצוע שירותי ההסעות על פי חוזה זה מהווה תמורה  לספקהתמורה המשולמת  .9.4

בגין ביצוע  לספקמלאה וסופית, והיא כוללת את כל התשלומים מכל מין וסוג המגיעים 

מצהיר כי הביא בחשבון את העלות הכוללת של ביצוע שירותי  הספקשירותי ההסעות ו

ההסעות וכי אין לו ולא יהיו לו טענות כלשהן בקשר לתמורה והוא לא יהיה זכאי לכל 

 תשלום אחר בנוסף לתמורה בגין ביצוע שירותי ההסעות.

ו/או מי מנהגיו או  הספקכלשהן של למניעת ספק מובהר כי החברה לא תישא בהוצאות  .9.5

עובדיו לצורך ובקשר למתן שירותי ההסעות, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) 

 דלק, אחזקת כלי רכב, הוצאות בגין ביטוח וכדומה.

על פי חוזה זה ינוכו מסים ותשלומי חובה אחרים כדין,  לספקמכל הסכומים אשר ישולמו  .9.6

. מובהר למען הסר קבלן כי כתנאי לביצוע הספקהמס שיציג  בהתאם לאישורים מרשויות

לחברה אישור בדבר ניהול ספרים כחוק ופטור מניכוי מס  הספקהתשלומים ימציא 

 במקור. 

על פי חוזה זה יתווסף מס ערך מוסף כשעורו  לספקלכל הסכומים שעל החברה לשלם  .9.7

כנגד קבלת חשבונית  על פי החוק במועד התשלום הקבוע בו. ביצוע כל תשלום יעשה

 מס ערוכה כדין.

מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה על פי כל דין או הסכם, החברה תהיה זכאית לקזז  .9.8

, יהיה הספקלפי חוזה זה כל סכום אשר לו זכאית החברה מן  לספקמכל סכום המגיע 

 מקורו של החוב אשר יהיה.  

  הספקאחריות  .10
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יישא באחריות כלפי החברה לכל מעשה ומחדל שלו ו/או של מי מטעמו לרבות  הספק .10.1

עובדיו, שלוחיו וקבלני משנה מטעמו, שלוחיהם ועובדיהם, הנוגעים או הקשורים לחוזה 

זה, לביצועו של חוזה זה או למתן השירותים מכוחו ויפצה או ישפה את החברה על 

 הנזקים שהוא אחראי להם.

אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף, שייגרם  הספקת האמור לעיל, יהיה מבלי לגרוע מכלליו

לכל אדם או גוף שהוא כתוצאה מתאונה או פגיעה כלשהי או כל נזק אחר, מכל מין וסוג 

שהוא שייגרם בכל דרך שהיא תוך כדי, עקב, במהלך או בקשר עם ביצוע שירותי 

לוחיו, והוא ישפה את החברה באופן ו/או נהגיו ו/או עובדיו ו/או ש הספקההסעות על ידי 

מלא על כל הוצאה, נזק או הפסד שייגרם לה בשל כך, ובכלל זה במידה ותוטל על 

 החברה איזו אחריות או תגרם לה איזו הוצאה כתוצאה מנזק כאמור.

אחראי בלעדית לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או  הספק .10.2

יב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל הנמצאים בשרותו ומתחי

דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או 

 תאונה ו/או חבלה כלשהם במהלך ביצוע שירותי ההסעות.

מתחייב לפצות את החברה ולשפותה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה בהם תישא  הספק .10.3

לעיל, וכן ומבלי לפגוע בכלליות  10.2 – 10.1החברה בקשר עם האמור בסעיפים 

האמור, בכל מקרה שהחברה תחויב בתשלומים, פיצויים או בכל תשלום אחר בגין אשר 

דיחוי כל סכום כזה במקום  לפי חוזה זה, והוא מתחייב לשלם ללא הספקבאחריות 

לשאת בכל ההוצאות שהחברה  הספקהחברה, או לחברה אם זו נשאה בו, וכן מתחייב 

תישא ו/או תחויב בהן בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות משפט ושכר 

 דין. -טרחת עורך

 ביטוח .11

 .'זהוראות הביטוח להסכם זה הינן כמפורט בנספח 

 ערבות לביצוע ההסכם .12

לחברה במועד    הספקמכוח ההסכם, ימציא  הספקלהבטחת ביצוע כל התחייבויות  .12.1

חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לביצוע ההסכם בסך השווה 

, בהתאם לנוסח המצ"ב ) מההיקף המקסימאלי של ההסכם10%לעשרה אחוזים (

 כנספח ו'.

. כל לספקאו כפי שתודיע החברה סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  .12.2

 בלבד. הספקההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות האמורה יהיו על חשבנו של 
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יהיה חייב לשלם  הספקהחברה תהיה זכאית להיפרע מהערבות כל סכום כסף שהוא ש .12.3

לחברה מכוח ההסכם ו/או מכוח הדין בגין תשלומים, נזקים, הפסדים, פיצויים, הוצאות 

התחייבויותיו לפי הסכם זה. חילטה  הספקחברה וכן בכל מקרה בו הפר וכיו"ב שנגרמו ל

את סכום הערבות לסכום המקורי.  הספקהחברה את הערבות או כל חלק ממנה, ישלים 

בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם 

 אחת או במספר פעמים, הכל לפי שיקול דעתה.

  .למשך כל תקופת ההתקשרותיה בתוקף הערבות תה .12.4

יאריך מפעם לפעם את תוקף הערבות וימציא אישור בכתב על כך לחברה, וזאת  הספק .12.5

(ארבעה עשר) יום לפני פקיעת הערבות (במקרה בו פקיעת הערבות  14 -לא יאוחר מ

 ).12.4הינה לפני המועד המפורט לעיל בסעיף 

את תקופת תוקפה של הערבות כאמור, תהא החברה זכאית לעכב כל  הספקלא האריך  .12.6

עד למלוא סכום הערבות ו/או בנוסף על כך לגבות  לספקכספים המגיעים או אשר יגיעו 

. לסיום השירותים בחוזההכסף בידה עד את סכום הערבות בטרם פקיעתה ולשמור את 

אין בהפעלת סמכויות החברה על פי סעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים 

העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין, ובכלל זה מזכויותיה של החברה לעכב 

 מכוח הוראות אחרות של ההסכם. לספקכספים המגיעים 

  ביטול .13

דין ומהוראות ההסכם, תהא החברה רשאית לבטל את ההסכם  מבלי לגרוע מהוראות כל

 ו/או ולהביא לסיומה מיידית של תקופת ההסכם, בכל אחד מהמקרים הבאים:

אינו מבצע את השירותים, או שהפסיק לבצע אותם  הספקאם יתברר בעת כלשהי כי  .13.1

 במידה המתקבלת על הדעת.

ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל  הספקהוחל בהליכי פירוק  .13.2

 21פעולת פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליו ולא הוסר תוך 

 לרבות כל צו וסעד זמני). -" צו("יום משעת הטלתו 

הורשע  הספקכתב אישום ו/או מנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או  הספקהוגש כנגד  .13.3

 בפלילים.

 יפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו לפי הסכם זה או אחרת. הספקאם  .13.4

על אך כל האמור בהסכם זה רשאית החברה לסיים את ההסכם בכל עת, בהודעה של  .13.5

 יום מראש, מבלי שהחברה תצטרך לנמק את החלטתה הנ"ל. 60
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 שירותים לקויים ופיצויים מוסכמים .14

באיחור ו/או יבצע באיכות לקויה, את השירותים במקרה שהספק לא יבצע ו/או יבצע  .14.1

כנדרש בחוזה ובנספח א' לחוזה, יהיה עליו לשלם לחברה פיצויים כמפורט בנספח א' 

לחוזה זה (להלן: "פיצויים מוסכמים"). הסכומים הנקובים בנספח הנ"ל או בסעיף זה, יהיו 

בעת ביצוע הקיזוז  צמודים למדד המחירים לצרכן כאשר המחיר הקובע יהיה המדד הידוע

על פי הוראת החברה. מדד הביס לחישוב הצמדת  -של סכומים אלו אם יחויב בהם הספק

 הפיצויים המוסכמים הינו מדד הבסיס של התמורה, המפורט בסעיף התמורה לעיל.

הספק מצהיר שהוא מודע לחשיבות העמידה בהוראות המפרט ובכלל זה לעמידה  .14.2

איחור במועדים יגרום לחברה נזקים חמורים, שיחייבו  בלוחות הזמנים שנקבעו, שכן כל

את הספק בפיצויים המוסכמים הקבועים בנספח א', וזאת מבלי לגרום ליתר הסעדים 

 כם זה או על פי כל דין.סהמוקנים לחברה על פי ה

להלן, אשר תביא לביטולו של  13במקרה של הפרה יסודית מצד הספק, כמפורט בסעיף  .14.3

% משווי  5הסכם זה, יהיה על הספק לשלם לחברה פיצויים מוסכמים בסך של 

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להם ההתקשרות החודשית 

תהיה זכאית החברה ו/או מבלי לגרוע ממנגנון הפיצויים המוסכמים הקבוע בנספח א' 

מסכימים בזאת, כי סך הפיצויים המוסכמים הינם סבירים ביחס לנזק  לחוזה. הצדדים

 הראשוני שעלול להיגרם לחברה בשל הפרת ההסכם מצד הספק.

 סכומי הפיצויים האמורים יהיו צמודים למדד בהתאם לאמור בנספח ב'. .14.4

כל האמור לעיל לא יפגע בזכותה של החברה לתבוע מהספק פיצויים בשל אי ביצוע  .14.5

של עבודה שלא פורשה בנספחים או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי  משביע רצון

פיצויים מוסכמים חוזה זה בהתאם לאמור בו, או על פי כל דין. למען הסר ספק, הטלת 

 כמאור לא יגרעו מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להן זכאית החברה.

 14.3-ו 14.1אמור בסעיף החברה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים כ .14.6

לעיל, מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהספק בכל דרך 

אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים, אין בו משום שחרור הספק מאחריותו להשלים את 

השירותים או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם ו/או מכל סעד שעומד לטובת החברה 

 כם ובין מכח הדין.  בין מכח ההס
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 הפרות .15

יחול על הוראות החוזה. בכל  1970 -חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א  15.1

תופר התחייבות כלשהי הכלולה בחוזה זה ואותה הפרה לא תוקנה וסעיף  מקרה בו 

ימים מן המועד בו קיבל הצד המפר התראה בכתב מן הצד הנפגע, יהיה הצד  3בתוך 

 לבטל את חוזה, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו/או כל דין.הנפגע זכאי 

לעיל, יחשב כל אחד מן הארועים המפורטים להלן  15.1מבלי לפגוע באמור בסעיף  15.2

וללא כל  כמקנה לחברה את הזכות להפסיק את ההתקשרות על פי חוזה זה באופן מיידי

התראה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים המוקנים לחברה לפי חוזה זה או 

 לפי דין במקרה כאמור, ואלו המקרים:

 ימים.   3הפסיק את ביצוע השירותים לתקופה העולה על  הספק 15.2.1

הפר את הוראות חוקי התנועה ודיני התעבורה ו/או סיפק את  הספק 15.2.2

לסכן את חיי הנוסעים בכביש, לרבות השירותים באופן שיש בו כדי 

 הנוסעים ברכב ההסעה.

או על חלק עיקרי מרכושו ועיקול כאמור  הספקהוטל עיקול על רכושו של  15.2.3

 על הטלת העיקול.  לספקיום מהיום שנודע  30לא בוטל בתוך 

או מי  הספקאו נגד מי מן הערבים או הוגשה על ידי  הספקהוגשה נגד  15.2.4

ו לפשיטת רגל ו/או התקבל נגד מי מהם צו מהערבים בקשה לפירוק ו/א

לקבלת נכסים בפירוק או בפשיטת רגל ו/או מונה כונס נכסים, זמני או 

או מי מהערבים ו/או מונה למי מהם נאמן בפירוק  הספקקבוע, על נכסי 

 30או בפשיטת רגל והבקשה ו/או הצו ו/או המינוי כאמור לא בוטלו תוך 

 או למי מהערבים.  לספקימים מהיום שנודע עליהם 

רשיון שהוא מחוייב בו על פי דין לצורך מתן השירותים  הספקנשלל מן  15.2.5

פעל במתן השירותים תוך שהוא  הספקאו נמסרו לחברה ראיות לפיהן 

 מצוי בניגוד עניינים עם ענייני החברה.  

או מי מעובדיו ביצע עבירה או ביצע מעשה עוולה כלפי  הספקכאשר  15.2.6

 ובדי החברה.  החברה או כלפי מי מע

הפר התחייבויותיו לפי חוזה זה וההפרה לא תוקנה בתוך  הספקכאשר ש 15.2.7

 ימים מקבלת התראה מן החברה.  3

בהפסקת ההתקשרות כאמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל סעד או טענה העומדים  אין  15.3

 לחברה לפי חוזה זה או לפי כל דין במקרה כאמור. 
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  ציבורייםאישור בהתאם לחוק עסקאות גופים  16

לחברה, עם  הספקהינו "תושב ישראל" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, ימציא  הספקבאם 

חתימתו על הסכם זה, אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול 

 .1976 -חשבונות) התשל"ו 

 ויתור על זכויות ותיקון ההסכם 17

מפעולה או מתן ארכה מצדו של שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כשלהוא, הימנעות  17.1

אחד הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם יהיו רשאים 

 להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.

הסכם זה אינו ניתן לשינוי, אלא במסמך בכתב חתום על ידי כל הצדדים, וכל שינוי ו/או  17.2

עיפי ההסכם, יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי שני ביטול של סעיף מס

 הצדדים.

הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל משא  17.3

ומתן שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות 

זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים ו/או בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם 

 .הספקבכתב או בעל פה בין החברה לבין 

  איסור העברת זכויות 18

לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו בהתאם להוראות הסכם זה, כולן  הספק

או מקצתו, ולא ימסור או ימחה כל זכות לפיו, אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב של 

 בכפוף להוראות הסכם זה. החברה והכל

  סמכות מקומית 19

הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי בית המשפט הייחודי והבלעדי, בכל עניין הקשור 

 והנובע מהסכם זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

 כתובות הצדדים והודעות 20

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט בראשית ההסכם. 20.1

ל בדואר רשום, תיחשב כאילו "שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנכל הודעה  20.2

שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר. על אף  72הגיעה לתעודתה לאחר 

האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה ביד ו/או במסירתה בכתובת הצדדים 

 או במשרדם, ומועד המסירה הוא שיקבע.

 ם:ולראיה באו הצדדים על החתו
               
 החברה       הספק  
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 תכולת העבודה -נספח "א"
 

  הנספח .1

הוראות נספח זה מכילות תנאים מיוחדים לביצוע השירותים, משלימות את הוראות 

ההסכם ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח לבין 

 על כל הוראה בגוף ההסכם. עדיפההוראות ההסכם  תהא כל הוראה בנספח 

 השירותים .2

 : בחברההינם שירותי הסעות  הספקהשירותים אותם יבצע  .2.1

 ;אגף בטיחות (הדרכות באשל) ושל )מאבטחים( הסעות קבועות של אגף בטחון 2.1.1

 ועים שונים;הסעות משתנות של אגף משאבי אנוש לאיר 2.1.2

 (להלן: "השירותים"). ט בכתב הכמויות המצורף כנספח ב' כמפור והכל

 הספקהתחייבות  .3

מתחייב לבצע את השירותים ברכב המותאם ומיועד להסיע בישיבה ובנוחות את  הספק .3.1

 מספר הנוסעים הנדרש לצורך ביצוע ההסעה.

כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים ע"י משרד התחבורה מכלי רכב  .3.2

 ראשונה.עזרה זגן ותרמיל המשמשים להסעת נוסעים לרבות ערכת מילוט, מ

 הרכב יהיה המורשה ע"י משרד התחבורה להסיע מספר נוסעים כאמור. .3.3

יהיה בעל היתר על שמו להסעת נוסעים, שניתן לו על ידי רשות הרישוי  במשרד  הספק .3.4

 התחבורה.

מחזיק ברישיון כדין לקיום משרד הסעות כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים  הספק .3.5

יש לצרף רישיון  – 1985הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה ושרותים (הסעת סיור, 

 בר תוקף.

לא יבצע את השירותים ברכב שגילו עולה  הספקשנים.  5הרכב יהיה בשימוש של עד  .3.6

מתחייב לבצע את השירותים רק ברכבים תקינים ולהקפיד בקפידה  הספקשנים.  5על 

יתרה על תקינותם של כל מערכות הרכב בו הינו מבצע את השירותים, ללא יוצא מן 

 הכלל.

מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל תעודת הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף  הספק .3.7

עבורה. (יש לפרט שם מלא, קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות הת

 מס' ת.ז., כתובת ומספר כתב הסמכה).
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הנהגים בעלי רישיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים  .3.8

להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד התחבורה 

 ובעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהסעת נוסעים.

 י המעיד על מצב בריאות תקין.לנהגים אישור רפוא .3.9

מתחייב להמציא לחברה אישורי קצין בטיחות לגבי תקינות של כל רכב שימש  הספק .3.10

 לביצוע השירותים.

 יבצע את השירותים אך ורק ברכב ממוזג. הספק .3.11

מתחייב כי התנהגות נציגיו ושל הנהג ברכב בו מתבצעים השירותים וכן מגעיו עם  הספק .3.12

 ם תהיה מנומסת ונאותה.מנהל הפרוייקט והמאבטחי

מתחייב כי בכל תקופת ההסכם יהיה בידיו אישור בר תוקף ממשרד התחבורה  הספק .3.13

 להסיע אנשים בשכר ואישור לכל אדם שינהג ברכב אם ינהג.

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. הספקהפרת הוראה מהוראות סעיף זה ע"י  .3.14

 נציגי הצדדים .4

 ._________מר  –נציג החברה (המתאם כהגדרתו בהסכם)  .4.1

 ._______ – הספקנציג  .4.2

 תקופת ההסכם .5

 -שנה. לחברה תהיה אופציה להארכה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ב תוקף ההסכם הינו .5.1

 .חודשים כל אחת 12תקופות נוספות של  4

 הוראות נוספות .6

ידאג ויהיה אחראי כלפי עובדיו לקיום על ידו של כל הוראות החוק והדין ובמיוחד  הספק .6.1

 דיני הביטוח הלאומי, דיני העבודה, דיני המס וכיו"ב.

המבצע את השירותים עבור החברה או  הספקבמקרה של חופשה כחוק של עובד של  .6.2

התאם יעמיד מחליף לעובד, כשיר לבצע את כל המטלות ב הספקבמקרה של מחלה, 

 להסכם.

 ידאג לאישורי כניסה לנמל הדלק על חשבונו. הספק .6.3

 התמורה ותנאי תשלום .7

 להסכם. ב'התמורה בגין ביצוע ההסעות תהיה בהתאם לכתב כמויות המצ"ב. נספח  .7.1

 לסכומים ייוסף מע"מ כדין. .7.2
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כל סכום נוסף לרבות בגין החזר הוצאות אלא  לספקלמען הסר ספק, החברה לא תשלם  .7.3

 לכך מראש ובכתב. אם כן הסכימה

  -נסיעה, פיצויים מוסכמים וכו' לתשלום בגין ביטו .8

 פיצויים מוסכמים .8.1

 ; ₪ 300קנס של  -דק' 30איחור עד  .8.1.1

 ;נוספים₪  300דק' קנס של  30איחור מעל 

 או לחילופין

 וכנגד קבלה. ₪  600הספק ישא בהוצאות מונית חלופית עד לסך של  .8.1.2

 ביטול הסעות: .8.2

 ללא חיוב.  יום קודם למועד ההסעהלבטל הסעות עד באפשרות החברה  .8.2.1

 החלפת רכב עקב תקלה: .8.3

 300דק' ממועד ההודעה יחייב בקנס של  30איחור בהחלפת רכב העולה על  .8.3.1

 על כל רבע שעה נוספת או חלק ממנה.  שח

 היקף כספי מקסימאלי .9

 בתוספת מע"מ כחוק.₪  ____של ההסכם הינו השנתי ההיקף הכספי המקסימלי   .9.1

מובהר בזאת כי הסכום הנקוב לעיל הינו בחזקת סכום מקסימלי בלבד וכי החברה אינה  .9.2

מוותר בזאת  הספקעבודות בסכום הנ"ל או בכל סכום שהוא.  לספקמתחייבת להוציא 

מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה בכל מקרה בו סך התמורה יהיה 

 נמוך מהסכום הנ"ל.

לא יעלה, בכל מקרה, על ההיקף  לספקיקף התמורה שתשולם מובהר בזאת כי ה .9.3

מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על כל  הספקהמקסימאלי, בכל מקרה שהוא. 

טענה ו/או דרישה כנגד החברה בכל מקרה של חריגה מהיקף השנתי המקסימאלי. 

לשמור  הספקל בגין חריגה זו וכי ע לספקמובהר בזאת כי לא יהיה כל תקציב לתשלום 

 על מסגרת ההיקף המקסימלי ולא לבצע שירותים בסכום העולה ההיקף המקסימאלי.
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 כתב כמויות הסעות  -ב'נספח 

 כללי: .1

 אמנת שירות .1.1

הספק מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר  .1.1.1

 לביצוע ההסעות והכל על פי הוראת המזמין.

הספק מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי ההסעה על  .1.1.2

פי חוזה זה, ידאג להפעיל רכב חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה 

 דק' מרגע היוודע התקלה. 60בפרק הזמן המפורט של עד 

הספק מתחייב לדווח, בין אישית ובין על ידי מי מטעמו, למזמין על כל תקלה  .1.1.3

 ש בביצוע ההסעות מכל סיבה שהיא.ו/או שיבו

הספק מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין וגיל הרכב בהתאם  .1.1.4

לכל תקופת החוזה, כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו  5לדרישות בסעיף 

בנויים בצורה מתאימה לייעודם של כלי הרכב וכי כלי הרכב השונים, ציודם, 

הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות אביזריהם, סימוניהם ומבניהם 

התעבורה כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, לרבות התנאים בהם או ברישיונותיהם 

 .של כלי הרכב

הספק מתחייב לצורך מתן שירותי הסעות על פי מסמכי החוזה, להעסיק  .1.1.5

עובדים מיומנים וכשירים וכי הנהגים הנוהגים בכלי הרכב להסעות, כאמור, 

ת נהיגה תקפים לסוגי הרכב ואוכלוסיית הנוסעים בהם הינם בעלי רישיונו

 יבוצעו ההסעות. 

ההסעות יבוצעו באמצעות כלי הרכב המוגדרים במפרט זה ועל ידי נהגים בעלי  .1.1.6

 רישיונות והיתרים נדרשים על פי דין להסעת נוסעים, ברכב התואם לרשיונם.
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 הסעות קבועות .2

 

 אגף בטיחות  –הסעות להדרכות באשל הנשיא  .א

 

אזור 
 הפעילות

 שעות
 פעילות

 תחנת 
 יציאה

 תחנות
 ביניים

 *כמות הערות יעד
 שנתית

 *סוג 
 הרכב

 מחיר יח' 
 בש"ח 

 הנחה 
 מהאומדן 

אזור 
דרום 

או אזור 
 צפון

06:00- 
18:00 

 טרמינל 
 קריית 

 חיים

 קרית 
 אתא
 צומת

 הצריף 
 אלרואי

 מסוף
 האשל 
 בב"ש

 נסיעה 
 דרך 

 כביש 
6 

12 
 

  2,350 אוטובוס

12 
 

  2,050 מיניבוס

12 
 

  2,250 מידיבוס

אזור  
 דרום

06:00- 
18:00 

 אשדוד מסוף בילו
 אשקלון

 מסוף 
 האשל 
 בב"ש

 אוטובוס 12 -
 

1,700  

 מיניבוס 12

 

1,170  

 מידיבוס 12

 

1,550  

 

סוג הרכב יקבע בהתאם למספר המשתתפים (סמוך למועד ההדרכה) או אוטובוס או מיניבוס *
     מידיבוסאו 

 הודעה בדבר סוג הרכב ומסלול הנסיעה תועבר למציע הזוכה כיומיים לפני הנסיעה. 

 המחיר מתייחס לנסיעה הלוך חזור.
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 אגף ביטחון* –הסעות לאימוני מאבטחים  .ב

 



  #235183 

22 

 

אזור  מס"ד
 הפעילות

מחיר לכיוון  מסלול הסעה
 5-12אחד 

 נוסעים בש"ח 

הנחה 
 מאומדן

מחיר 
לכיוון 
 אחד
 4עד 

 נוסעים
 

הנחה 
 אומדןמ

 צפון 1
 

מסוף טרמינל 
קריית חיים דרך 

מסוף אלרואי דרך 
למטווחי  6כביש 

דני היי גן שמואל 
 680 דני היי קיסריה /

 

540 

 

מטווחי דני היי גן  צפון 2
היי שמואל /דני 

דרך כביש  קיסריה
 –מסוף אלרואי  – 6

מסוף הטרמינל 
 680 קריית חיים

 

540 

 

מטווחי דני היי גן  צפון 4
שמואל /דני היי 

דרך כביש  קיסריה
 620 –לאלרואי  – 6

 

520 

 

אלרואי דרך כביש  צפון 5
למטווחי דני היי  6

גן שמואל /דני היי 
 620 קיסריה

 

520 

 

באר שבע תחנה  דרום 7
מטווחי     –מרכזית 

 350 ניר עם

 

260 

 

 –מטווחי ניר עם  דרום 8
 350 ב"ש תחנה מרכזית 

 
260 

 

 -באר שבע (אגד)  דרום 9
מטווחי דני היי גן 
שמואל / דני היי 

 980 קיסריה

 

600 

 

צפון/דרו 10
 ם

מטווחי דני היי גן 
שמואל /דני היי 

באר  – קיסריה
 980 שבע (אגד)

 

600 

 

צפון/דרו 11
 ם

באר שבע תחנת 
 –אשקלון  –אגד 

 6ביל"ו דרך כביש 
למטווחי דני היי גן 

שמואל / דני היי 
 1170 קיסריה

 

730 

 

צפון/דרו 12
 ם

מטווחי דני היי גן 
שמואל /דני היי 

דרך כביש  קיסריה
אשקלון  –לביל"ו  6
תחנה מרכזית  –

 1170 באר שבע 

 

730 

 

צפון/דרו 13
 ם

באר שבע תחנת 
דרך  –ביל"ו  –אגד 

למטווח  6כביש 
 1080מטווחי דני היי גן 

 

660 
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שמואל / דני היי 
 קיסריה.

צפון/דרו 14
 ם

מטווחי דני היי גן 
שמואל / דני היי 

דרך  – קיסריה
 –לביל"ו  6כביש 

 1080 ב"ש תחנת אגד

 

660 

 

תחנה מרכזית  דרום 15
מטווחי  –אשקלון 
 190 ניר עם

 

165 

 

 –מטווחים ניר עם  דרום 16
תחנה מרכזית 

 190 אשקלון

 

165 

 

צפון/דרו 17
 ם

תחנה מרכזית 
מטווחי  –אשקלון 

דני היי גן שמואל 
 920 דני היי קיסריה/

 

575 

 

צפון/דרו 18
 ם

מטווחי דני היי גן 
שמואל / דני היי 

לתחנה  – קיסריה
 מרכזית אשקלון 

 920 

 

575 

 

צפון/דרו 19
 ם

תחנה מרכזית 
מסוף  –אשקלון 

דרך כביש  –ביל"ו 
מטווחי דני היי גן  6

שמואל / דני היי 
 980 קיסריה לגן שמואל

 

575 

 

צפון/דרו 20
 ם

מטווחי דני היי גן 
שמואל /דני היי 

דרך  – קיסריה
 –לביל"ו  6כביש 

לתחנה מרכזית 
 980 אשקלון

 

575 

 

 -מסוף ביל"ו  דרום 21
 380 מטווחי ניר עם

 
290 

 

 –מטווחי ניר עם  דרום 22
 380 מסוף ביל"ו

 
290 

 

צפון/דרו 23
 ם

דרך  –מסוף ביל"ו 
מטווחי דני  6כביש 

היי גן שמואל /דני 
 830 היי קיסריה

 

545 

 

צפון/דרו 24
 ם

מטווחי דני היי גן 
שמואל /דני היי 

דרך  – קיסריה
 830 לביל"ו 6כביש 

 

545 

 

תחנה  –מסוף ביל"ו  דרום 25
 –מרכזית אשקלון 
 380 מטווחי ניר עם 

 

290 

 



  #235183 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–מטווחי ניר עם  דרום 26
תחנה מרכזית 

מסוף  –אשקלון 
 380 ביל"ו 

 

290 

 

ב"ש תחנת אגד  דרום 27
 100 למסוף האשל 

 
80 

 

מסוף האשל  דרום 28
 100 לתחנת אגד ב"ש 

 
80 

 

אגד אשקלון למסוף  דרום 29
 100 אשקלון 

 
80 

 

מסוף אשקלון לאגד  דרום 30
 100 אשקלון 

 
80 

 

מסוף ביל"ו למסוף  דרום 31
אשקלון/ תחנה 

 330 מרכזית אשקלון 

 

230 

 

מסוף אשקלון/  דרום 32
תחנה מרכזית 
אשקלון למסוף 

 330 ביל"ו

 

230 

 

מסוף אשקלון/  דרום 33
תחנה מרכזית 
אשקלון למסוף 

 330 ביל"ו 

 

230 

 

צפון/דרו 34
 ם

מרכזית ב"ש תחנה 
דרך תחנה מרכזית 

אשקלון למטווחי דני 
היי גן שמואל /דני 

 1100 היי קיסריה

 

660 

 

צפון/דרו 35
 ם

מטווחי דני היי גן 
שמואל /דני היי 

קיסריה דרך תחנה 
מרכזית אשקלון 
לתחנה מרכזית  

 1100 ב"ש

 

660 
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 וחזרה אפרתאו  /אשקלון ו -הסעות מאבטחים מבאר שבע למסופים

 אזור דרום – נוסעים 10עד  -סוג הרכב קבוע

ימי 
ושעות 
 פעילות

תחנת 
 יציאה

תחנות 
 ביניים 

 *כמות יעד
שנתית 
(אומדן 
 בלבד)

מחיר יח' 
בש"ח 
(כיוון 
 אחד)

 

הנחה 
 מאומדן

05.30  
ימים 

 ש-א

באר 
 שבע

איסוף 
ממספר 
נקודות 

 בעיר

מסוף 
האשל 
 בב"ש

   
 120  

750   

13.30 
 ימים

 ש-א

באר 
 שבע

איסוף 
ממספר 
נקודות 

 בעיר

מסוף 
האשל 
 בב"ש

750 120  

21.30 
ימים 

 ש-א

באר 
 שבע

איסוף 
ממספר 
נקודות 

 בעיר

מסוף 
האשל 
 בב"ש

750 120  

05.30 
ימים 

 ש-א

באר 
 שבע

איסוף 
ממספר 
נקודות 

 בעיר

מסוף 
 אפרת

750 145  

13.30 
ימים 

 ש-א

באר 
 שבע

איסוף 
ממספר 
נקודות 

 בעיר

מסוף 
 אפרת

750   
 145  
   

21.30 
ימים 

 ש-א

באר 
 שבע

איסוף 
ממספר 
נקודות 

 בעיר

מסוף 
 אפרת

750 145  

05.30  
ימים 

 ש-א

איסוף  אשקלון
ממספר 
נקודות 

 בעיר

  65 750 אשקלון

13.30 
ימים 

 ש-א

איסוף  אשקלון
ממספר 
נקודות 

 בעיר

  65 750 אשקלון

21.30 
ימים 

 ש-א

איסוף  אשקלון
 ממספר
נקודות 

 בעיר

  65 750 אשקלון

 
 ההסעות הינם מבאר שבע למסופים וחזרה.

 ההסעות הקבועות למתקנים וחזרה תתבצענה במסלול בו עוברת תחבורה ציבורית.

 הנהגים שיבצעו את ההסעות יעברו תחקיר בטחוני ויאושרו על ידי מנב"ט תש"ן.
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 הסעות משתנות .3

 הסעות לאירועים אגף משאבי אנוש

 בהסעות משתנות בהתאם לאירועי החברה.מדובר 

לשנה (להלן: "אומדן הסעות ₪  87,000 -אומדן החברה לעלות ההסעות המשתנות הינו כ
 משתנות"). 

החברה תצא בבקשה להצעת מחיר לספק בגין ההסעה הנדרשת והספק מתחייב להעביר 
 הצעת מחיר.

  – 2019להלן דוגמא של נסיעות משתנות לשנת 

תחנת  הסעות 
 יציאה

תחנות 
 ביניים

 *כמות הערות יעד
 שנתית

 *סוג הרכב

הסעות **
להשתלמות 

באילת וגיבוש 
 מאבטחים
 הלוך ושוב

 ה'-א'
 מוצ"ש –ה' 

טרמינל 
 ק. חיים
טרמינל 
 ק. חיים
 אשדוד

 הרצליה
 
 

 הרצליה
 אשקלון/ב"ש

 

 אילת
 
 

 אילת
 אילת

 

נסיעה 
דרך 
 6כביש 

4 
 

 אוטובוס

  
2 
 

 מידיבוס

 גיבושיםהסעות 
 מתקנים

 צמוד לקבוצה

 הרצליה
 
 

 טרמינל

אגמון  
 החולה

 
 תל אביב

נסיעה 
דרך 
 6כביש 

2 
 

 אוטובוס

  
  

הסעות לגיבוש 
 הנהלה בכירה

צמוד יומיים 
 לקבוצה

נסיעה  ערד צפון הנגב הרצליה
דרך 
 6כביש 

  
  
 מידיבוס 1

הסעות לאירוע 
 הרמת כוסית

 ושובהלוך 

טרמינל 
 ק. חיים

 
 באר שבע

 יער חולדה 
 
 

 יער חולדה

נסיעה 
דרך 
 6כביש 

2 
 

 אוטובוס

  
  

הסעות לאירוע 
 חנוכה

 הלוך ושוב

טרמינל 
 ק. חיים

 
 אשקלון

 
 באר שבע

 ספארי 
 
 

 ספארי
 

 ספארי

נסיעה 
דרך 
 6כביש 

3 
 

 אוטובוס

  
  

הסעות ליום 
 האישה

יומיים צמוד 
 לקבוצה

נסיעה  נצרת אזור הכרמל הרצליה
דרך 

 6כביש 

1 
 

 אוטובוס

  

  

 

 

 מוצ"ש-ה' , ה'-נסיעה הלוך ושוב א'** •
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 ספח "ג"נ
 

 התחייבות לשמירת סודיות

הספק מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת  .1

 -ניהולי, כספי, ביטוחי  או כל מידע אחר   -הנוטלים חלק בביצוע השירותים, כל מידע 

אשר יגיע לידיעת הספק אישית או מי מטעמו על החברה או בקשר אליה, במשך עבודת 

הייעוץ, בין במישרין ובין בעקיפין; בין אם המידע הגיע בקשר עם ביצוע השירותים ובין 

 ").המידעאם הגיע ללא קשר עם ביצוע השירותים (להלן: "

זאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע השירותים, על תוכנם או על הספק מתחייב ב .2

היקפם לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי מנהל 

 החברה.

הספק מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא  .3

 למטרת ביצוע השירותים.

דה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים הספק מתחייב בזאת לשמור בהקפ .4

לשם מניעת הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייב הספק להגביל את הגישה למידע אך 

 ורק לנוטלים חלק בביצוע השירותים  מטעמו.

הספק מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו  .5

ל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את מטעמו בביצוע השירותים ולהחתים כ

ההתחייבויות של הספק, כפי שפורטו לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות החתומה 

לא יעסיק אדם בביצוע השירותים אלא אם כן חתם על התחייבות אישית  לחברה. הספק

 לסודיות בנוסח הנ"ל ומסמך התחייבות נמסר לחברה.

 

 בכבוד רב, 
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 נספח "ד"

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים

הספק מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא,  .1

שיש בה כדי להפריע לביצוע החוזה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל 

 חוזה זה.עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח 

הספק מתחייב להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל  .2

 עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

 הספק מתחייב להביא לידיעת החברה, מייד כשנודע לו, על כל חשש לניגוד עניינים. .3

החברה בכל פעולותיו בקשר עם  אחריותו לפעול בתום לב כלפי הספק מצהיר כי ידוע לו על .4

החברה ולא מתוך שיקולי  הסכם זה, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת

 רווח או שיקולים אחרים.

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע  .5

 החברה. דעת

 

 
 _____________       ______________ 

 חתימה        תאריך                 
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 נספח ה'

 לכבוד:
  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

 
 א.נ.,

 
 כתב הצהרה והתחייבותהנדון: 

 
 מתחייב כלפיכם התחיבות להלן: החברה)אני הח"מ, חברת _________________ בע"מ (

 בלתי חוזרת המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה בינינו:

מוסכם בזאת כי בינינו לביניכם ו/או בין עובדינו לביניכם לא מתקיימים יחסי עובד ומעסיק  .1

 אלא יחסי קבלן עצמאי.

אנו מצהירים בזאת כי אנו משלמים לעובדינו את מלוא הזכויות המגיעות להן ע"פ כל דין  .2

לרבות חוקי העבודה ו/או הסכמים קיבוציים החלים עלינו ו/או צווי הרחבה החלים עלינו 

ו/או הסכמים אישיים ו/או נוהגים ונהלים החלים עלינו. ידוע לנו כי אך ורק על סמך 

 ם עימנו בחוזי התקשרות.הצהרתנו האמורה התקשרת

ככל שתוגש על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו ו/או ע"י מי מעובדינו דרישה ו/או תביעה  .3

כלפיכם הנובעת מקיום יחסי עובד בינינו לביניכם ו/או בין עובדינו לביניכם אנו מתחייבים 

 כדלקמן:

רישה לפצות אתכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מהגשת התביעה ו/או הד א.

לרבות כיסוי מלא של שכ"ט עו"ד, תשלום אגרות והוצאות משפט ככל שידרשו על 

 ידיכם על פי שיקול דעתכם.

לשלם לנו ו/או למי  –אם תחויבו  –לשפות אתכם מידית בגין כל תשלום שתחייבו  ב.

 מעובדינו בין בפשרה ו/או בפסק דין ובין בכל דרך אחרת.

מים הנובעים מכתב התחייבות זה מכל סכום תהיו רשאים לקזז את מלוא הסכו ג.

 שיגיע לנו מכם כאשר סכומים אלו צמודים ונושאי ריבית כדין.

הגשת תביעה ו/או דרישה על ידינו ו/או מי מעובדינו תהיה הפרה יסודית של החוזה בינינו  .4

 ותהיו רשאים לנקוט בכל הצעדים העומדים לזכותכם ע"פ כל דין.

כל עובדינו על כתב התחייבות בנוסח המצ"ב המהווה חלק  הרינו מתחייבים להחתים את .5

 מהתחייבות זו.

 ולראיה באנו על החתום
 

החברה: _____________ חתימת תאריך:_________________
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 נוסח ערבות לביצוע החוזה -נספח ו'
 שם הבנק: ___________________________________________ 
 
 _____________________ מס.: ______ עיר: ___________רחוב:  
 

 לכבוד

 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

 46120הרצליה,   2121ת"ד  

 

 אדונים נכבדים,

 מיום __________ - 19/340חוזה מס. הנדון: 

 

"המציע"), הרינו ערבים בזה  –ע"פ בקשת החברה ________________ (להלן 

כלפיכם עד לסך של ____________ ש"ח (________________________) (להלן 

"סכום הערבות") בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט להלן למילוי כל ההוראות החוזה  –

 והתחייבות הקבלן לביצוע החוזה הנדון מיום ________ .

ן (כולל פירות וירקות) כאשר מדד הבסיס סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכ

 הינו המדד הידוע ביום הוצעת הערבות.

 3 -הרינו מתחייבים בזה לשלם לכם מפעם לפעם כל סכום שתידרשו וזאת לא יאוחר מ

ימים מקבלת דרישתכם בכתב מופנית אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את צדקת 

בד שסה"כ הסכום שנשלם ע"פ דרישתכם או לדרוש את התשלום תחילה מהקבלן ובל

 ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט לעיל.

 

ערבות זו תישאר בתוקף עד יום _________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה 

להגיע אלינו ל ______________________________ לא יאוחר מיום 

 . __________ 

 ף הערבות והיא תתבטל מאליה.אחרי תאריך זה יפקע תוק

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 ,בכבוד רב

    __________________ 

 חתימת מורשי החתימה     

  וחותמת הבנק            
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 ביטוח -'  זנספח 
מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים,  .1

על חשבון הספק, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת, את הביטוחים 

, והמהווה חלק בלתי  ז כנספחהמפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

, לפי העניין), אצל חברת אישור עריכת הביטוח""ו "ביטוחי הספק"נפרד ממנו (להלן: 

 ביטוח מורשית כדין בישראל. 

מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק,  ניתן יהיה למחוק  -חבות מעבידים .א

 סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח. 

טוחי הספק (אין על הספק לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל בי -נוסחי הפוליסות .ב

 באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין). 

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן  .2

השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור 

ד בתום תקופת הביטוח, על עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח הספק. כמו כן, מי

הספק להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק 

לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת 

 לעיל.  1כמפורט בסעיף 

ד להיות מבוטל או עומד בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומ

לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו 

הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה 

 בביטוח כאמור.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה  .3

מזערית, המוטלת על הספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם 

ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על 

פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות 

 האחריות כאמור.

הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי  למזמין תהא .4

הספק כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על 

 מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

ם כמפורט לעיל, אינן מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויי .5

מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי 

הספק, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, 

המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים 

 לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו. כמפורט
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הספק פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או  .6

ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך 

תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה מתן השירותים (לרבות כלי רכב וצמ"ה), ולא 

כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי 

 שגרם לנזק בזדון.

בנוסף, על הספק לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח  .7

בכלי רכב(לרבות הרחבת "הסעה  חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש

בשכר" ככל שנדרש), ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד 

בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל ₪  400,000לסך 

 הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.

י הרכוש (למעט ביטוח אחריות צד על אף האמור לעיל, לספק הזכות, שלא לערוך את ביטוח

לעיל  6שלישי) המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 

 יחול, כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם. 

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח  .8

הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  .9

או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני 

 ותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. המשנה פוליסות ביטוח נא

מובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, 

 לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .

על אף האמור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10

אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו לעיל, אי המצאת 

ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח  10

 כאמור.
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 אישור עריכת הביטוח -1זנספח 
תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

 )DD/MM/YYYYהאישור(

ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח 

המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם 

זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת 

מיטיב עם מבקש  הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה

 האישור.

מבקש 

 האישור

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה

שם: תשתיות 

נפט ואנרגיה 

בע"מ ו/או קו 

מוצרי דלק 

 בע"מ 

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

אספקת ☐

 מוצרים

 025אחר: ☐

שירותי  072+ 

 הסעות

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר:☐

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

מען: 

 3הסדנאות 

 הרצליה
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 כיסויים

סוג 

 הביטוח
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גבול האחריות/ 

 סכום ביטוח

כיסויים 

נוספים 

בתוקף 

וביטול 

 חריגים 

יש לציין 

קוד 

כיסוי 

בהתאם 
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X  
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 כיסויים

 רכוש 

 

      ₪ 309  

311  

313  

314  

316  

318   

324  

328   
 

       

       

       

2,00     צד ג'

0,00

0 

 ₪ 302 
|(אחריות 

 צולבת)

3

2

8 

304 
(הרחב 
 שיפוי)

3

2

9 

307  

311  

312  

315  

321  

322  
 

אחריות 

מעבידי

 ם

    20,0

00,0

00 

 ₪ 302 

304 

309 

319 

328 
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות 

 )*:ג'מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

 שירותי הסעות  072+  025

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
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	4.2.2. הנם נהגים מוסמכים, בעלי כושר מקצועי וניסיון מתאימים.
	4.2.3. מצוידים באישור כשירות מטעם קצין בטיחות בתעבורה, כמשמעו בתקנות התעבורה, התשכ"א 1961.
	4.2.4. מיומנים וכשירים, ושלא נשלל רישיונם במהלך השנתיים הקודמות למועד עבודתם במסגרת הסכם זה.
	4.2.5. הנהגים יעברו מעת לעת, השתלמויות וריענוני נהיגה ע"פ תקנות משרד התחבורה.
	4.2.6. שעות שינה ומנוחה של כלל הנהגים על פי תקנה 168 לתקנות התעבורה.
	4.2.7. הנהגים יכירו על בוריים את מסלולי הנסיעה הנדרשים לשם מתן שירותי ההסעות.
	4.2.8. הנהגים יהיו במצב בריאותי וגופני טוב המאפשר להם נהיגה בטוחה.

	4.3. הספק מתחייב להעסיק בביצוע שירותי ההסעה אך ורק נהגים העומדים בדרישות כל דין.
	4.4. בהתאם לדרישת החברה יפסיק הספק באופן מיידי את העסקתו במתן שירותי ההסעות לחברה של כל נהג אשר החברה דרשה כי לא יועסק במתן שירותי ההסעות לחברה, וזאת מבלי שהחברה תהיה חייבת לנמק או להסביר את דרישתה כאמור.
	הספק מתחייב כי לא יהיה בהפסקת עבודתו של מי מן הנהגים בהתאם להוראות החברה כאמור כדי לפגוע בקיום חיוביו של הספק לפי הסכם זה ובקיום התחייבויותיו למתן שירותי ההסעות במלואן ובמועדן, והוא מתחייב להעמיד באופן מיידי נהגים חלופיים תחת הנהגים אשר עבודתם תופסק ע...
	4.5. הספק מתחייב כי הנהגים ינהגו בעובדי החברה באדיבות ובכבוד ויימנעו מכל פגיעה או העלבה של מי מעובדי החברה.
	4.6. בכל הקשור למערכת היחסים בין החברה לבין הספק או מי מטעמו ייחשב הספק כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין החברה לבין הספק, עובדי הספק או מי מטעמו.
	עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד. הספק בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהעסקת עובדיו בביצוע השירותים על פי ההסכם לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות, הפרשות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה.
	4.7. הספק יפצה וישפה את החברה בכל מקרה בו תישא החברה בכל תשלום, נזק או הוצאה בגין הספק ו/או עובדיו ו/או נהגיו ו/או מי מטעמו ובכלל זה אם ייקבע כי בין החברה לבין הספק, עובדיו, נהגיו או מי מטעמו מתקיימים יחסי עובד-מעביד.

	5. הפעלת רכבי ההסעה-
	5.1. גיל הרכבים: ביום העלייה לכביש:
	5.1.1. אוטובוסים- לא יעלה על 5  שנים.
	5.1.2. מיניבוס/ טרנזיט- לא יעלה על 5 שנים.

	5.2. יש לבצע בכלי הרכב אחת לשלושים יום בדיקת בטיחות במכון רישוי או ע"י קצין בטיחות. הבדיקה תכלול אישור בלמים תקף (בעת הרישוי השנתי ו- 6 חודשים לאחר מכן), אישור טכוגרף, אישור ביקורת חורף (בין 1.11 בכל שנה קלנדרית ל- 31.3 בשנה העוקבת).
	5.3. בכלי הרכב יבוצע טיפול תקופתי ותיקונים כנדרש ע"י המוסך המטפל ברכב ועל הספק חלה האחריות המלאה לבצע מעקב תקלות וכן האחריות לתיקונן.
	5.4. כלי הרכב יהיו מבוטחים בפוליסת ביטוח תקפות בהתאם לדרישות כל דין.

	6. יחסי החברה והספק
	6.1. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הספק הינו נותן שירות עצמאי ובלתי תלוי וכל פעולותיו ושירותיו עפ"י חוזה זה נעשות על ידו, בעבורו, ועל חשבונו. כל היחסים שבין הצדדים הם יחסים מסחריים בלבד וכי לא חלים על הצדדים יחסי עובד ומעסיק.
	6.2. החברה הציעה לי עבודה כשכיר ואולם ע"פ דרישתי הוסכם כי אתן לחברה שרותים כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין, כאשר התמורה אותה אקבל כוללת את כל התנאים הסוציאליים שהיו משולמים לשכיר במעמדי (לרבות חופשה, הבראה, פנסיה, פיצויים וכו').
	6.3. לספק לא תהיה סמכות להעסיק אדם בשם החברה ושום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש כמסמיך את הספק לקבל על עצמו מטעם החברה או בשמה איזו שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא ללא אישורה המפורש של החברה מראש ובכתב.
	6.4. אין ולא יהיו בין הספק ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או מי מהם לבין החברה כל יחסי עובד מעסיק ואין בהוראות חוזה זה המתייחסות לספק ו/או לפועלים מטעמו כדי לקשור בין מי מהם לבין החברה יחסי עובד מעסיק והספק יישא בכל התשלומים והחבויות לעובדיו ו/או הפוע...
	6.5. הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו עוסק עצמאי וכי הוא בעל תיק של עצמאי במס הכנסה, בביטוח לאומי ובמע"מ וכי הוא מדווח במועד וכדין לרשויות הרלוונטיות על הכנסותיו והוצאותיו.
	6.6. זכויותיו הכספיות של הספק כלפי החברה יהיו על פי הקבוע בהסכם זה בלבד. מוסכם כי התמורה המשולמת לספק כמפורט בנספח א' על כל פרטיו, הינה תמורה כוללת וסופית, הכוללת את כל התשלומים המגיעים לו (ברוטו), והוא לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מכל מין וסוג שהוא לרב...
	6.7. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל מסכימים הצדדים ומאשרים כי, היה ומסיבה כל שהיא יקבע על ידי בית משפט, בית דין, רשות, מוסד או פורום מוסמך אחר כלשהו, כי הספק הינו עובד ולא הספק עצמאי ביחסיו עם החברה, וכי שררו יחסי עובד ומעסיק בינו לבין החברה, יחולו ההוראות...
	6.8. במקום התמורה האמורה בנספח א' (על כל פרטיו) ששולמה לספק, תבוא תמורה מופחת ב- 40% (להלן: "התמורה המופחתת").
	6.9. מוסכם בין הצדדים כי במקרה כזה תבוא התמורה המופחתת במקום התמורה ששולמה ו/או צריכה הייתה להשתלם לספק, ויראו את הספק כזכאי לתמורה המופחתת רטרואקטיבית ממועד תחילת היחסים בין הצדדים.
	6.10. מובהר בזאת כי "התמורה המופחתת" היא התמורה שהספק היה מקבל לו היו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים ואולם הספק משיקוליו שלו ביקש לקיים את ההתקשרות כ"נותן שירות עצמאי". ההפרש בין התמורה לתמורה המופחתת נובע מההפרשות הסוציאליות שהיו חלות על החברה אילו התקי...
	6.11. מוסכם ומוצהר, למען הסר ספק, כי כל הסכמים קיבוציים או הסדרים אחרים והזכויות והחובות הקבועות בהם לא יחולו ביחסי הספק והחברה.
	6.12. על הספק יהיה להחזיר לחברה מיידית כל סכום ששולם לו מידי חודש בחודשו החל ממועד תחילת היחסים בין הצדדים, ואשר עולה על התמורה המופחתת. לסכומי ההחזר יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור של 4% לשנה על הקרן הצמודה. מדד הבסיס לחישוב הפרשי ההצמדה, יהי...
	6.13. אם החברה תישא או תחויב לשלם סכום כל שהוא לספק או לצד ג' כלשהו, על פי קביעה של רשות מוסמכת, לרבות כל טריבונל משפטי או מעין שיפוטי, כי הספק היה עובד של החברה וכי התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, יהיה על הספק לשפות את החברה בגין כל תשלום או חבו...
	6.14. למען הסר ספק מובהר כי חובת השיפוי כאמור תהא בגין כל הוצאה, תשלום ו/או נזק שיגרמו לחברה עקב טענה לקיומם של יחסי עובד – מעסיק בינו לבין החברה ו/או הנובעים מקביעה בדבר קיום של יחסים כאמור בינו לבין החברה ו/או שעילתם ביחסי  עובד – מעסיק.
	6.15. בכלל זה ישפה הספק את החברה על כל ההוצאות המשפטיות שתוציא החברה בכדי להתגונן בפני תביעה בה תיטען טענה כאמור וכן בגין כל סכום בו תחויב – באם תחויב. חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לחברה ינבע מפסק דין בין מכוח הסכם פשרה ובין מכל סיבה אחרת.
	6.16. החבויות שהוטלו בסעיף זה על הספק, יחולו עליו גם לאחר סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא.

	7. תקופת ההסכם
	7.1. תקופת ההסכם הינה כמפורט בנספח "א" להסכם (להלן: "תקופת ההסכם").
	7.2. על אף האמור בס"ק (1) לעיל תהיה החברה רשאית להביא ההסכם לידי גמר לפני תום תקופת ההסכם או להפסיקו בהודעה מראש בכתב לחברה 30 יום מראש וזאת, מבלי שתצטרך לתת נימוקים לצעד זה. הופסק ההסכם כאמור יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין השירותים שביצע בפועל עד למועד...

	8. תיאום ופיקוח
	8.1. נציג החברה לצרכי הסכם זה הינו כמפורט בנספח א או נציגו (להלן: "המתאם").
	8.2. הספק מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם להסכם זה תוך שיתוף פעולה עם המתאם ולקבל ולמלא את הנחיות המתאם וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק ומחובותיו על פי הסכם זה, או על פי כל דין.
	8.3. הספק ימסור למתאם, ועל פי בקשת המתאם, דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים מידי פעם בפעם וכן תמסור למתאם כל הסבר שיידרש על ידו.
	8.4. הספק ימנה עובד בכיר ומנוסה מטעמו, כמפורט בנספח א, שיוביל את ביצוע השירותים של החברה, בעל נסיון ישיר ומוכח בביצוע שירותים כאמור בהסכם זה, שתפקידו יהיה ביצוע ותיאום השירותים מול החברה ויהיה זמין באופן סביר לפניות המתאם בכל שעות היממה (להלן: "נציג ה...

	9. תמורה ותנאי תשלום
	9.1. התמורה בגין השירותים תהיה כאמור בהוראות נספח "ב". לתמורה הנ"ל ייווסף מע"מ כשיעורו על פי דין.
	9.2. בראשון בכל חודש קלנדרי יגיש הספק לחברה חשבוניות מס כדין עם חשבון מפורט עבור סה"כ השירותים שסיפק בחודש הקודם.
	9.3. הספק יגיש לחברה חשבון בגין התמורה המגיעה לו והסכום המגיע לתשלום יועבר באמצעות מס"ב לא יאוחר מ-45 ימים מתום החודש בו הומצא החשבון.
	9.4. התמורה המשולמת לספק בגין ביצוע שירותי ההסעות על פי חוזה זה מהווה תמורה מלאה וסופית, והיא כוללת את כל התשלומים מכל מין וסוג המגיעים לספק בגין ביצוע שירותי ההסעות והספק מצהיר כי הביא בחשבון את העלות הכוללת של ביצוע שירותי ההסעות וכי אין לו ולא יהיו...
	9.5. למניעת ספק מובהר כי החברה לא תישא בהוצאות כלשהן של הספק ו/או מי מנהגיו או עובדיו לצורך ובקשר למתן שירותי ההסעות, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) דלק, אחזקת כלי רכב, הוצאות בגין ביטוח וכדומה.
	9.6. מכל הסכומים אשר ישולמו לספק על פי חוזה זה ינוכו מסים ותשלומי חובה אחרים כדין, בהתאם לאישורים מרשויות המס שיציג הספק. מובהר למען הסר קבלן כי כתנאי לביצוע התשלומים ימציא הספק לחברה אישור בדבר ניהול ספרים כחוק ופטור מניכוי מס במקור.
	9.7. לכל הסכומים שעל החברה לשלם לספק על פי חוזה זה יתווסף מס ערך מוסף כשעורו על פי החוק במועד התשלום הקבוע בו. ביצוע כל תשלום יעשה כנגד קבלת חשבונית מס ערוכה כדין.
	9.8. מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה על פי כל דין או הסכם, החברה תהיה זכאית לקזז מכל סכום המגיע לספק לפי חוזה זה כל סכום אשר לו זכאית החברה מן הספק, יהיה מקורו של החוב אשר יהיה.

	10. אחריות הספק
	10.1. הספק יישא באחריות כלפי החברה לכל מעשה ומחדל שלו ו/או של מי מטעמו לרבות עובדיו, שלוחיו וקבלני משנה מטעמו, שלוחיהם ועובדיהם, הנוגעים או הקשורים לחוזה זה, לביצועו של חוזה זה או למתן השירותים מכוחו ויפצה או ישפה את החברה על הנזקים שהוא אחראי להם.
	מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הספק אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף, שייגרם לכל אדם או גוף שהוא כתוצאה מתאונה או פגיעה כלשהי או כל נזק אחר, מכל מין וסוג שהוא שייגרם בכל דרך שהיא תוך כדי, עקב, במהלך או בקשר עם ביצוע שירותי ההסעות על ידי הספק ו/או נה...
	10.2. הספק אחראי בלעדית לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל...
	10.3. הספק מתחייב לפצות את החברה ולשפותה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה בהם תישא החברה בקשר עם האמור בסעיפים 10.1 – 10.2 לעיל, וכן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בכל מקרה שהחברה תחויב בתשלומים, פיצויים או בכל תשלום אחר בגין אשר באחריות הספק לפי חוזה זה, והוא ...

	11. ביטוח
	הוראות הביטוח להסכם זה הינן כמפורט בנספח ז'.
	12. ערבות לביצוע ההסכם
	12.1. להבטחת ביצוע כל התחייבויות הספק מכוח ההסכם, ימציא הספק לחברה במועד   חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לביצוע ההסכם בסך השווה לעשרה אחוזים (10%) מההיקף המקסימאלי של ההסכם, בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ו'.
	12.2. סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן או כפי שתודיע החברה לספק. כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות האמורה יהיו על חשבנו של הספק בלבד.
	12.3. החברה תהיה זכאית להיפרע מהערבות כל סכום כסף שהוא שהספק יהיה חייב לשלם לחברה מכוח ההסכם ו/או מכוח הדין בגין תשלומים, נזקים, הפסדים, פיצויים, הוצאות וכיו"ב שנגרמו לחברה וכן בכל מקרה בו הפר הספק התחייבויותיו לפי הסכם זה. חילטה החברה את הערבות או כל...
	12.4. הערבות תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות.
	12.5. הספק יאריך מפעם לפעם את תוקף הערבות וימציא אישור בכתב על כך לחברה, וזאת לא יאוחר מ- 14 (ארבעה עשר) יום לפני פקיעת הערבות (במקרה בו פקיעת הערבות הינה לפני המועד המפורט לעיל בסעיף 12.4).
	12.6. לא האריך הספק את תקופת תוקפה של הערבות כאמור, תהא החברה זכאית לעכב כל כספים המגיעים או אשר יגיעו לספק עד למלוא סכום הערבות ו/או בנוסף על כך לגבות את סכום הערבות בטרם פקיעתה ולשמור את הכסף בידה עד לסיום השירותים בחוזה. אין בהפעלת סמכויות החברה על...

	13. ביטול  מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם, תהא החברה רשאית לבטל את ההסכם ו/או ולהביא לסיומה מיידית של תקופת ההסכם, בכל אחד מהמקרים הבאים:
	13.1. אם יתברר בעת כלשהי כי הספק אינו מבצע את השירותים, או שהפסיק לבצע אותם במידה המתקבלת על הדעת.
	13.2. הוחל בהליכי פירוק הספק ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליו ולא הוסר תוך 21 יום משעת הטלתו ("צו" - לרבות כל צו וסעד זמני).
	13.3. הוגש כנגד הספק כתב אישום ו/או מנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או הספק הורשע בפלילים.
	13.4. אם הספק יפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו לפי הסכם זה או אחרת.
	13.5. על אך כל האמור בהסכם זה רשאית החברה לסיים את ההסכם בכל עת, בהודעה של 60 יום מראש, מבלי שהחברה תצטרך לנמק את החלטתה הנ"ל.

	14. שירותים לקויים ופיצויים מוסכמים
	14.1. במקרה שהספק לא יבצע ו/או יבצע באיחור ו/או יבצע באיכות לקויה, את השירותים כנדרש בחוזה ובנספח א' לחוזה, יהיה עליו לשלם לחברה פיצויים כמפורט בנספח א' לחוזה זה (להלן: "פיצויים מוסכמים"). הסכומים הנקובים בנספח הנ"ל או בסעיף זה, יהיו צמודים למדד המחיר...
	14.2. הספק מצהיר שהוא מודע לחשיבות העמידה בהוראות המפרט ובכלל זה לעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו, שכן כל איחור במועדים יגרום לחברה נזקים חמורים, שיחייבו את הספק בפיצויים המוסכמים הקבועים בנספח א', וזאת מבלי לגרום ליתר הסעדים המוקנים לחברה על פי הסכם זה או...
	14.3. במקרה של הפרה יסודית מצד הספק, כמפורט בסעיף 13 להלן, אשר תביא לביטולו של הסכם זה, יהיה על הספק לשלם לחברה פיצויים מוסכמים בסך של 5 % משווי ההתקשרות החודשית וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה להם תהיה זכאית החברה ו/או מבלי לגר...
	14.4. סכומי הפיצויים האמורים יהיו צמודים למדד בהתאם לאמור בנספח ב'.
	14.5. כל האמור לעיל לא יפגע בזכותה של החברה לתבוע מהספק פיצויים בשל אי ביצוע משביע רצון של עבודה שלא פורשה בנספחים או בעד הפרה אחרת כלשהי של תנאי חוזה זה בהתאם לאמור בו, או על פי כל דין. למען הסר ספק, הטלת פיצויים מוסכמים כמאור לא יגרעו מכל זכות ו/או ...
	14.6. החברה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים כאמור בסעיף 14.1 ו-14.3 לעיל, מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים, אין בו משום שחרור הספק מאחריותו להשלים את השירותים או מכל התחיי...

	15. הפרות
	15.1 חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970 יחול על הוראות החוזה. בכל מקרה בו  וסעיף תופר התחייבות כלשהי הכלולה בחוזה זה ואותה הפרה לא תוקנה בתוך 3 ימים מן המועד בו קיבל הצד המפר התראה בכתב מן הצד הנפגע, יהיה הצד הנפגע זכאי לבטל את חוזה, מבלי ...
	15.2 מבלי לפגוע באמור בסעיף 15.1 לעיל, יחשב כל אחד מן הארועים המפורטים להלן כמקנה לחברה את הזכות להפסיק את ההתקשרות על פי חוזה זה באופן מיידי וללא כל התראה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים המוקנים לחברה לפי חוזה זה או לפי דין במקרה כאמור, ואלו ה...
	15.2.1 הספק הפסיק את ביצוע השירותים לתקופה העולה על 3 ימים.
	15.2.2 הספק הפר את הוראות חוקי התנועה ודיני התעבורה ו/או סיפק את השירותים באופן שיש בו כדי לסכן את חיי הנוסעים בכביש, לרבות הנוסעים ברכב ההסעה.
	15.2.3 הוטל עיקול על רכושו של הספק או על חלק עיקרי מרכושו ועיקול כאמור לא בוטל בתוך 30 יום מהיום שנודע לספק על הטלת העיקול.
	15.2.4 הוגשה נגד הספק או נגד מי מן הערבים או הוגשה על ידי הספק או מי מהערבים בקשה לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או התקבל נגד מי מהם צו לקבלת נכסים בפירוק או בפשיטת רגל ו/או מונה כונס נכסים, זמני או קבוע, על נכסי הספק או מי מהערבים ו/או מונה למי מהם נאמן בפ...
	15.2.5 נשלל מן הספק רשיון שהוא מחוייב בו על פי דין לצורך מתן השירותים או נמסרו לחברה ראיות לפיהן הספק פעל במתן השירותים תוך שהוא מצוי בניגוד עניינים עם ענייני החברה.
	15.2.6 כאשר הספק או מי מעובדיו ביצע עבירה או ביצע מעשה עוולה כלפי החברה או כלפי מי מעובדי החברה.
	15.2.7 כאשר שהספק הפר התחייבויותיו לפי חוזה זה וההפרה לא תוקנה בתוך 3 ימים מקבלת התראה מן החברה.

	15.3 אין  בהפסקת ההתקשרות כאמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל סעד או טענה העומדים לחברה לפי חוזה זה או לפי כל דין במקרה כאמור.
	16 אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  באם הספק הינו "תושב ישראל" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, ימציא הספק לחברה, עם חתימתו על הסכם זה, אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו - 1976.
	17 ויתור על זכויות ותיקון ההסכם
	17.1 שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כשלהוא, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של אחד הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.
	17.2 הסכם זה אינו ניתן לשינוי, אלא במסמך בכתב חתום על ידי כל הצדדים, וכל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי ההסכם, יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי שני הצדדים.
	17.3 הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל משא ומתן שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין החב...
	18 איסור העברת זכויות  הספק לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו בהתאם להוראות הסכם זה, כולן או מקצתו, ולא ימסור או ימחה כל זכות לפיו, אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב של החברה והכל בכפוף להוראות הסכם זה.
	19 סמכות מקומית  הצדדים מצהירים ומסכימים בזאת כי בית המשפט הייחודי והבלעדי, בכל עניין הקשור והנובע מהסכם זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
	20 כתובות הצדדים והודעות
	20.1 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט בראשית ההסכם.
	20.2 כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ"ל בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר 72 שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר. על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה ביד ו/או במסירתה בכתובת הצדדים או במשרדם, ומועד המסירה הוא שיקבע.

	1. הנספח  הוראות נספח זה מכילות תנאים מיוחדים לביצוע השירותים, משלימות את הוראות ההסכם ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הנספח לבין הוראות ההסכם  תהא כל הוראה בנספח עדיפה על כל הוראה בגוף ההסכם.
	2. השירותים
	2.1. השירותים אותם יבצע הספק הינם שירותי הסעות בחברה :

	2.1.1 הסעות קבועות של אגף בטחון (מאבטחים) ושל אגף בטיחות (הדרכות באשל);
	2.1.2 הסעות משתנות של אגף משאבי אנוש לאירועים שונים;
	והכל כמפורט בכתב הכמויות המצורף כנספח ב' (להלן: "השירותים").
	3. התחייבות הספק
	3.1. הספק מתחייב לבצע את השירותים ברכב המותאם ומיועד להסיע בישיבה ובנוחות את מספר הנוסעים הנדרש לצורך ביצוע ההסעה.
	3.2. כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים ע"י משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים לרבות ערכת מילוט, מזגן ותרמיל עזרה ראשונה.
	3.3. הרכב יהיה המורשה ע"י משרד התחבורה להסיע מספר נוסעים כאמור.
	3.4. הספק יהיה בעל היתר על שמו להסעת נוסעים, שניתן לו על ידי רשות הרישוי  במשרד התחבורה.
	3.5. הספק מחזיק ברישיון כדין לקיום משרד הסעות כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושרותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ה 1985 – יש לצרף רישיון בר תוקף.
	3.6. הרכב יהיה בשימוש של עד 5 שנים. הספק לא יבצע את השירותים ברכב שגילו עולה על 5 שנים. הספק מתחייב לבצע את השירותים רק ברכבים תקינים ולהקפיד בקפידה יתרה על תקינותם של כל מערכות הרכב בו הינו מבצע את השירותים, ללא יוצא מן הכלל.
	3.7. הספק מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל תעודת הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה. (יש לפרט שם מלא, מס' ת.ז., כתובת ומספר כתב הסמכה).
	3.8. הנהגים בעלי רישיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד התחבורה ובעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהסעת נוסעים.
	3.9. לנהגים אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין.
	3.10. הספק מתחייב להמציא לחברה אישורי קצין בטיחות לגבי תקינות של כל רכב שימש לביצוע השירותים.
	3.11. הספק יבצע את השירותים אך ורק ברכב ממוזג.
	3.12. הספק מתחייב כי התנהגות נציגיו ושל הנהג ברכב בו מתבצעים השירותים וכן מגעיו עם מנהל הפרוייקט והמאבטחים תהיה מנומסת ונאותה.
	3.13. הספק מתחייב כי בכל תקופת ההסכם יהיה בידיו אישור בר תוקף ממשרד התחבורה להסיע אנשים בשכר ואישור לכל אדם שינהג ברכב אם ינהג.
	3.14. הפרת הוראה מהוראות סעיף זה ע"י הספק תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

	4. נציגי הצדדים
	4.1. נציג החברה (המתאם כהגדרתו בהסכם) – מר _________.
	4.2. נציג הספק – _______.

	5. תקופת ההסכם
	5.1. תוקף ההסכם הינו שנה. לחברה תהיה אופציה להארכה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ב- 4 תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת.

	6. הוראות נוספות
	6.1. הספק ידאג ויהיה אחראי כלפי עובדיו לקיום על ידו של כל הוראות החוק והדין ובמיוחד דיני הביטוח הלאומי, דיני העבודה, דיני המס וכיו"ב.
	6.2. במקרה של חופשה כחוק של עובד של הספק המבצע את השירותים עבור החברה או במקרה של מחלה, הספק יעמיד מחליף לעובד, כשיר לבצע את כל המטלות בהתאם להסכם.
	6.3. הספק ידאג לאישורי כניסה לנמל הדלק על חשבונו.

	7. התמורה ותנאי תשלום
	7.1. התמורה בגין ביצוע ההסעות תהיה בהתאם לכתב כמויות המצ"ב. נספח ב' להסכם.
	7.2. לסכומים ייוסף מע"מ כדין.
	7.3. למען הסר ספק, החברה לא תשלם לספק כל סכום נוסף לרבות בגין החזר הוצאות אלא אם כן הסכימה לכך מראש ובכתב.

	8. תשלום בגין ביטול נסיעה, פיצויים מוסכמים וכו'-
	8.1. פיצויים מוסכמים
	8.1.1. איחור עד 30 דק'- קנס של 300 ₪;
	איחור מעל 30 דק' קנס של 300 ₪ נוספים;
	או לחילופין
	8.1.2. הספק ישא בהוצאות מונית חלופית עד לסך של 600 ₪ וכנגד קבלה.

	8.2. ביטול הסעות:
	8.2.1. באפשרות החברה לבטל הסעות עד יום קודם למועד ההסעה ללא חיוב.

	8.3. החלפת רכב עקב תקלה:
	8.3.1. איחור בהחלפת רכב העולה על 30 דק' ממועד ההודעה יחייב בקנס של 300 שח על כל רבע שעה נוספת או חלק ממנה.


	9. היקף כספי מקסימאלי
	9.1.  ההיקף הכספי המקסימלי השנתי של ההסכם הינו ____₪  בתוספת מע"מ כחוק.
	9.2. מובהר בזאת כי הסכום הנקוב לעיל הינו בחזקת סכום מקסימלי בלבד וכי החברה אינה מתחייבת להוציא לספק עבודות בסכום הנ"ל או בכל סכום שהוא. הספק מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה בכל מקרה בו סך התמורה יהיה נמוך מהסכום הנ"ל.
	9.3. מובהר בזאת כי היקף התמורה שתשולם לספק לא יעלה, בכל מקרה, על ההיקף המקסימאלי, בכל מקרה שהוא. הספק מוותר בזאת מראש, בוויתור סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בכל מקרה של חריגה מהיקף השנתי המקסימאלי. מובהר בזאת כי לא יהיה כל תקציב לתשלום...
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