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 התאגיד לפיקוח וטרינרי 

   שירותי קצין בטיחות בתעבורהלקבלת  7/2021 מכרז פומבי מס'

 

בהתאם לחוק הרופאים הווטרינרים,    אשר הוקם  תאגיד לפיקוח וטרינרי )להלן:" המזמין" או "התאגיד"(ה
ה, תשכ"א רתקנות התעבולהתאם  ב  קצין בטיחות בתעבורהבזאת הצעות למתן שירותי    ןמזמי ,1991-תשנ"א

 .(רות"ילהלן: "הש)והוראות כל דין ובהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו  1961-

 

 התאגיד יאור כללי של פעילות ת

תשנ"א   הווטרינרים  הרופאים  חוק  מכוח  הוקם  וטרינרי  לפיקוח  הרופאים    1991  -התאגיד  "חוק  )להלן: 
במדינת   מזון מן החי ההווטרינרים"( ועיקר מטרתו להעסיק רופאים וטרינרים ופקחים, לשם פיקוח לפי דין על 

   ישראל.

תשע"ו )מזון(,  הציבור  בריאות  על  הגנה  חוק  במסגרת  כללית  מרפורמה  כחלק  בוצעה  התאגיד  ,  2015-הקמת 
 )להלן: "חוק המזון"(, ונועדה לייעל את תהליך הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי הן גולמי והן מעובד.  

 נכון לעת הזו. רכבים   116ומחזיק בצי רכב המונה   2020במרץ  1 - התאגיד החל את פעילותו ב

כל הרכבים הינם רכבים פרטיים הפרוסים ברחבי הארץ ומוצמדים לעובדי התאגיד. התאגיד פועל תחת הסכם  
 ליסינג תפעולי אל מול מספר חברות.   נערכה התקשרות מסוגעם חברת משכ"ל ובאמצעותו 

התאגיד  רד התחבורה,  תחום קציני בטיחות בתעבורה במשאגף פיקוח ובקרת רכב וארגונים,  בהתאם להנחיית  
 נדרש לקבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה בהיקף משרה מלאה.  

בנוסח הסכם ההתקשרות  - בין המציע לבין התאגיד ו/או מי מטעמו לא יתקיימו יחסי עובד מעסיק, כמפורט 
 המצורף למסמכי ההזמנה.

 

 י קצין הבטיחות בתעבורההגדרת שירות

 .גים בתאגיד בתחום בטיחות בתעבורההכנת תכנית עבודה שנתית להדרכת נוה .1
  .הכנת תכנית עבודה שנתית/חצי שנתית/רבעונית לטיפול בכלי הרכב .2
 . התאגידליווי מקצועי בכנסים, ימי עיון השתלמויות והדרכות לעובדי  .3
  ביה.פיקוח ובקרה על הנהגים, המועסקים על ידי התאגיד או הנוהגים ברכ .4
 .היוצאים לעבודה נמצאים בכושר ובתפקוד ראוי ע"פ התקנותאחריות לוודא שצוות הנהגים  .5
  טרם קבלת רכב התאגיד, לרבות -העברת הדרכות מקצועיות לנהגים המתקבלים לעבודה בחברה .6

 הדרכה מעשית ועיונית. 
ניהול תוכנת 'נצ"ר', לרבות הזנת מידע ועדכון נתונים על כלי הרכב באופן שוטף, כולל הפקת דו"חות   .7

   לפי דרישה.  תחום תפעול, רכב ולוגיסטיקה של התאגידלמנהל  בחתכים שונים
 ליווי וייעוץ מקצועי לכתיבת נהלי עבודה בתחום בטיחות בתעבורה.  .8
פיקוח, בקרה ומעקב אחר ביצוע טיפולים  ובתוך כך,  פיקוח על בטיחות ותחזוקת כלי הרכב של התאגיד .9

 בים לתקופת החורף. , והכנת הרכלאחר חזרה ממוסך ובשוטף -שוטפים לכלי הרכב
רישום, מעקב וטיפול בתאונות הדרכים. ביצוע חקירות ומעורבות בזמן אמת, העברת דו"ח מסקנות   .10

 למנהל צי הרכב והטמעת יישום המסקנות בתאגיד למניעת תאונות דומות בעתיד.  
רישום, מעקב וטיפול בנהגים עבריינים. הכנת דו"ח   -וועדת המשמעת לטיפול הנהגים העבריינים  ריכוז .11

 אירוע והגשת דו"ח מסקנות למנהל צי הרכב ולוועדת המשמעת בנושא לצורך המשך טיפול בנהג. 
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בנושא בטיחות בתעבורה   למנהל צי הרכבניתוח נתוני תאונות ועבירות תנועה, העברת ההמלצות  .12
 ם הדרושים להורדת מספר התאונות ועבירות התנועה. ואמצעי

בדיקה, מעקב ומענה לתלונות אלו, תוך   -)"איך אני נוהג"( 6טיפול בתלונות אזרחים במסגרת תקנה  .13
 הגשת סיכום חודשי למנהל צי הרכב. 

יגיש את דו"חותיו  תחום תפעול, רכב ולוגיסטיקה, למנהל יהיה כפוף    קצין הבטיחות בתעבורה .14
 . בהתאם למבוקש ממנואליו  והצעותיו

לתקנות התעבורה,  הזוכה במכרז, מתחייב לתת את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות,   .15
 לרבות דין רלוונטי.  1961-תשכ"א 

 דלק, החזרי הוצאות וכו'.   תשלומי אחרי החזרים לפי נוהל רכב, כבישי אגרה,  מעקב .16
 . הליסינגההתקשרות מול חברות  ניהול .17
 .בהתאם לצרכי המערכת וכחלק מהגדרת התפקיד הארץ רחבי בכל  נסיעות ברכב פרטי .18
 דיווחים שבועיים על ביצוע.   להעביר וכן ושנתיתחודשית \שבועית תוכנית הכנת .19
 .  ולוגיסטיקה, רכב תפעולביצוע כל מטלה נוספת הקשורה בתחום הרכב על פי בקשת מנהל תחום  .20
 

 
   תנאי סף

התקיים בגורם  ל , וככל שהמציע הינו תאגיד, על תנאי הסף  על כל תנאי הסף שלהלן להתקיים במציע, במצטבר
 : ותנאי. על המציע לצרף הוכחה בדבר עמידתו בכל תנאי הוא מציע מטעמואותו  
 המציע הוא תושב ישראל או תאגיד רשום כדין.  .1

 , יחיד או תאגיד רשום כדין. 1975 -המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו .2

 לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון; המציע .3

המציע מנהל ספרים כחוק והוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   .4
 . 1976 -התשל"ו 

המציע ואם המציע הוא תאגיד אז קצין הבטיחות המוצע מטעמו הינו בעל רישיון נהיגה תקף על שמו   .5
 ומעלה.  Bבדרגה 

במכונאות   2המציע, ואם המציע הוא תאגיד אז קצין הבטיחות המוצע מטעמו הינו בעל תעודת סוג  .6
 ורס קציני בטיחות בתעבורה. רכב מאת משרד התמ"ת או עבר קורס מכינה במערכות רכב טרום ק

המציע, ואם המציע הוא תאגיד אז קצין הבטיחות המוצע מטעמו הינו בעל תעודת הסמכה לקצין   .7
 בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה. 

שנים   3של המציע, ואם המציע הוא תאגיד אז קצין הבטיחות המוצע מטעמו הינו בעל ניסיון מוכח  .8
ק במהלך השנים הללו שירותי קצין בטיחות בתעבורה, בהתאם  , וסיפהשנים האחרונות  8מהלך ב

בהסכם ההתקשרות, לחברה/תאגיד/ארגון אחר   בהגדרת השירותים המבוקשיםלדרישות המפורטות 
 רכבים לכל הפחות ובפריסה ארצית. 80אשר מחזיקים בצי של  

בהדרכות  המציע, ואם המציע הוא תאגיד אז קצין הבטיחות המוצע מטעמו הינו בעל ניסיון מוכח  .9
 נהגים, אשר בוצעו בחברות/ארגונים להם סיפק את שירותיו. 
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 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

 . הנ"ל 1-9 הסף תנאיהמציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המוכיחים כי מתקיימים בו  על

 , מתבקש המציע להגיש תצהיר חתום ומאומת בפני עורך דין.3לצורך הוכחת תנאי סף  

 .2ימלא המציע את הטבלה בנספח מס'  8להוכחת תנאי מס'  

כמו כן על המציע לצרף להצעתו, קורות חיים, ר.פ תעבורתי עדכני, אישורי העסקה ממעסיקים קודמים על  
 ניסיון בעבודה על מערכת נצ"ר. 

 

 התמורה, היקף העבודה ותקשרותתקופת הה

הינה   .1 השירות  לתאגיד.   12תקופת  הזוכה  בין  ההתקשרות  חוזה  חתימת  במועד  ותחילתה    חודשים, 
  3לתאגיד נתונה הזכות להאריך את ההתקשרות בשנה אחת נוספת בכל פעם ולכל היותר לתקופה בת  

 שנים בסך הכל.  
התאגיד להפסיק    רשאיתאגיד, כמו כן  מוועדת המכרזים במינויו מחוייב בקבלת אישור  ידוע לזוכה כי   .2

 יום מראש.   30את השירות בתוך תקופת ההתקשרות, בהתראה בת  
לתקנות    15לתוספת מס'    2נתנו בהיקף משרה מלאה, בהתאם לסעיף  י ההתקשרות י  השירותים נשוא .3

כולל    לא₪    25,641  על סך של  כך יהיהבגין    לריטיינר חודשיהתעריף המירבי  .1961  –התעבורה, תשכ"א  
   .מע"מ

ההנחה  .4 שיעור  המירבי.  מהתעריף  וקבוע  אחיד  הנחה  בשיעור  המציע  ינקוב  המחיר  הצעת    במסגרת 
קצין  התמורה הכוללת עבור מתן שירותי    .. לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שלילי20%המקסימלי יעמוד על  

 . וע"פ תוכנית העבודה המאושרתלאחר דיווח שעות  תשולם  בטיחות בתעבורה
 

 הגשת ההצעה 

רות  יוכן ימלא בו את הסכום המבוקש עבור הש  1נספח  המציע ימלא את טופס ההצעה המצורף להזמנה  
 ללא מע"מ.   ריטיינר חודשיל

במכרז   רות ושאר הפרטים הנדרשיםיהמציע ימלא את פרטי ניסיונו, לרבות הגורמים הרלוונטיים להם נתן ש
 זה.

  , לוד  2, קומה רביעית, בניין טרמינל 18בכתובת: רח' אבא הלל סילבר   תאגידאת ההצעות יש להגיש במשרדי ה
 :כאשר יש לסדרן כדלקמן 12:00שעה  ב 10.06.21 'ה עד ליום

על המעטפה יצוין שם  יל. עד למועד הנקוב לע תאגידתשולשל לתיבת המכרזים במשרדי ה  ההצעה על נספחיה
 . "תאגיד לפיקוח וטרינריל קצין בטיחות בתעבורהלשירותי   2021/7 המכרז ומספרו בלבד "מכרז מס' 

, לידי גיא עמנואל מנהל תחום תפעול,  WORDשאלות טכניות ושאלות הבהרה ניתן להעביר בכתב בלבד, בקובץ  
כל הסבר,  .  12:00בשעה    03.06.2021  ,'העד ליום     guy@veterinary.org.ilרכב ולוגיסטיקה בכתובת המייל  

 התאגיד. פרשנות או תשובה שינתנו בע"פ, אין ולא יהיה להם כל תוקף. רק תשובות בכתב תחייבנה את 

את    ."פיקוח וטרינריללשירותי קצין בטיחות בתעבורה לתאגיד    7/2021יש לציין בנושא הדוא"ל "מכרז מס'  
השאלות יש להעביר בפורמט להלן תוך ציון פרטי איש הקשר מטעם המציע, כולל כתובת דוא"ל ומספר טלפון  

 נייד ומשרדי. 

 

 

mailto:guy@veterinary.org.il
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)עמוד   נושא השאלה  מס"ד  מקום  מתאר 
 במכרז(וסעיף 

 שאלה/בקשת המציע 

1    
2    

 

התאגיד רשאי, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,  
ביוזמתו או כתשובה לשאלות ובקשות המציעים. שינויים ותיקונים אלו כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי  

בכתובת   התאגיד  של  האינטרנט  באתר  ויפורסמו  לשונית    /https://veterinary.org.il/contractהמכרז  תחת 
מכרזים. מסמכי ההבהרה ייחתמו ע"י המציע ויצורפו להצעתו.  באחריות המציע לעקוב בעצמו אחר הודעות  

 אם וכאשר יופצו מעת לעת ע"י התאגיד בנושא המכרז באתר התאגיד. 

 ריכוז מועדי המכרז 

במסמכ  המכרזעיון  של    י  האינטרנט  באתר 
 התאגיד  

 05.2126.החל מיום 

שאלות/הבהרות/בקשות לשינויים    משלוח 
 ו/או ההתקשרות  בנושא המכרז 

לכתובת דוא"ל:    12:00בשעה    202106.03.  ' העד ליום   
 guy@veterinary.org.il 

 לכתובת התאגיד    12:00בשעה  202106.10. 'העד ליום  הגשת הצעות 
 

  :בחירת הזוכה במכרז תיעשה כדלקמן

 : שלב ראשון

 מכרז.  הסף בבהתאם לתנאי  ועמידתם בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה   •

 נתגלו טעויות סופר או טעויות חשבוניות, רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן, תוך מתן הודעה למציע.   •

ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה או חלקן ו/או שתהיה חסרה,   •
ויות הרחבות  מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, זולת אם החליטה הוועדה אחרת בהתאם לסמכ

 . הנתונות לה במכרז זה, מטעמים שיירשמו
 

 : שנישלב 

  :להלןחלוקה שוההצעה הכספית של המציעים שעברו את תנאי הסף, בהתאם לבדיקת איכות ההצעות  

 30% –מחיר  .1

 . 70%  –איכות  .2

 

 Q  (%70:) -ניקוד מרכיב האיכות

   .והתאמתו לתפקיד על סמך ריאיוןהתרשמות כללית מהמועמד  - 40%מרכיב איכות ראיון אישי   •
כל שמדובר בתאגיד, יזומן המציע יחד עם קצין הבטיחות המוצע, לראיון  כבשלב זה יזומן המציע ו

בנושאים הבאים: ניסיונו  לצורך התרשמות אישית  ,נציגי התאגידוועדת איכות המורכבת מ מולאישי 
ו בתאגיד, ידע בתוכנות רלוונטיות,  המקצועי של המועמד, עמדתו לעניין מימוש התפקיד המוצע ל

הרכב שניהל עד היום, היכרות עם חוקים תקנות והנחיות מטעם משרד התחבורה  בציי  מספר הרכבים  
 והתרשמות כללית. 

https://veterinary.org.il/contract/
https://veterinary.org.il/contract/
https://veterinary.org.il/contract/
mailto:guy@veterinary.org.il
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התאגיד, על פי שיקול דעת, יפנה אל   -  30%מעסיקים/מקבלי שירות קודמים מרכיב איכות ראיון עם  •
לשם קבלת חוות דעת על התאמתו של המציע   2בטבלה  מעסיקים/מקבלי שירות קודמים המפורטים

 לתפקיד. 

לפי שיקול דעת  טבלת התבחינים לניקוד באמצעות ועדת האיכות תהיה אחידה לכלל המועמדים ו  •
 .מועמדים 5התאגיד יוזמנו לראיון שני בפני ועדת האיכות עד 

יהיה התאגיד רשאי לפסול את  קצין הבטיחות לא יתייצב לראיונות במועד שנקבע, שמובהר, כי ככל  •
 ההצעה. 

 

 P (%30) -ניקוד מרכיב המחיר 

עבור ביצוע כלל   ההצעה הכספית - 1למלא את נספח מס' לצורך דירוג והשוואת ההצעות, על המציע   •
 השירותים, כמפורט בסעיף "תקופת ההתקשרות, היקף העבודה והתמורה" לנוהל המכרז. 

תזכה בציון  -צעה אשר המחיר בה המוצע הינו הנמוך ביותרכל ההצעות הרלוונטיות תיבחנה, כאשר ה •
 הגבוה ביותר, יתר ההצעות ידורגו ביחס אליה. ניקודן ייקבע עפ"י הנוסחה הבאה: 

 

 

 

 ומשקלו בהצעה ייקבע באופן המפורט מטה.נקודות   30 הינוהציון המקסימלי ברכיב זה   •

 )איכות+מחיר( ודירוג ההצעות: MARK -חישוב הציון הכולל

 ציון המחיר ישוקלל עם ציון האיכות של המציע לפי הנוסחה הבאה: •
Q0.7 + P0.3= Mark 

בהתאמה.  ( הסופי הגבוה ביותר ידורגו במקום הראשון והשני Markהצעות בעלות הציון המשוקלל ) •
 לאחר מכן, כל יתר ההצעות ידורגו בסדר יורד. 

  .הודעה למציע בדבר זכייתו במכרז תימסר למציע בכתב לכתובת המצוינת בהצעתו

 

 להגיש את המסמכים שלהלן מלאים וחתומים:   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע

 1נספח   .1
 2נספח   .2
 קורות חיים  .3
 ר.פ תעבורתי עדכני.   .4
 אישורי העסקה ממעסיקים קודמים על ניסיון בעבודה על מערכת נצ"ר.   .5
 על נספחיו.   חוזה התקשרות .6

 

 בכבוד רב,

 התאגיד לפיקוח וטרינרי   

ציון מחיר מנורמל  
 לרכיב 

= 100 * 
 עלות ההצעה הנמוכה ביותר 

 
 עלות ההצעה הנבחנת 
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 2021/7במכרז  הצעה כספית - 1נספח  

 

 

 לכבוד   

 התאגיד לפיקוח וטרינרי 

 

 קצין בטיחות בתעבורה   שירותי הצעה למתן נדון:ה

 .קצין בטיחות בתעבורהלמתן שירותי   יוגשת בזאת הצעתמ .1
עומד במלוא   ניוכי אה  על נספחי, בקפידה בהזמנה להציע הצעות תימאשר ומצהיר בזאת, כי עיינאני  .2

את כל המסמכים הדרושים לצורך אימות    ףמצר יתנאי הסף המפורטים בהזמנה להציע הצעות, ואנ
 . תנאי הסף

 . זו י תהווה קיבול של הצעתעל גבי חוזה ההתקשרות, התאגיד לפיקוח וטרינרי כי רק חתימת  ידוע לי .3
 .לאחרים הו/או לא לגלות  ימתחייב למנוע את גילוי פרטי הצעתאני  .4
אחוזי  ___    היינו, לא כולל מע"מ. לריטיינר חודשימתן השירותים הינה סך של ________ ₪  להצעתי  .5

   . לריטיינר חודשיהנחה מהמחיר המוצהר במכרז 
כי הסכום הנקוב לעיל מהווה את התמורה הכספית המלאה והסופית בגין ובקשר עם מתן השירות    י ידוע ל .6

יד ל   יעל  תשולם  לא  בחוזה    יוכי  כמפורט  למעט  כאמור  השירות  בגין  שהוא  וסוג  מין  מכל  תוספת  כל 
    .ההתקשרות

 .מהגשת ההצעהחודשים  2זו הינה בלתי חוזרת, ותעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך הצעתי  .7
 

 

 

 

 

 ,בכבוד רב
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 2021/7במכרז  פרטי ניסיון וממליצים – 2נספח  

 

במקומות העבודה )או מקומות   צעישבוונטיות רל, לרבות העבודות הניסיונולפרט את  על המציעבמסמך זה 
 . (2013-2021) שמונה השנים האחרונותבהם ניתן שירות של קבלנות משנה( במהלך 

 .ניתן לצרף הבהרות בדף נפרד, עבור כל עבודה  אישורי העסקהיש לצרף 

 

שם 
 המזמין

היקף  
צי 

 הרכב

פריסת צי הרכב  
 )מוניציפלי/מחוזי/ארצי( 

תקופת  תיאור העבודה
-ביצוע

התחלה  
 וסיום 

איש  שם 
  הקשר

 ותפקידו
 במזמין 

פרטי 
התקשרות: 

טלפון וכתובת  
 דוא"ל
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 קצין בטיחות בתעבורהי הסכם למתן שירות

 2021בשנת  ________שנערך ונחתם ביום _________ לחודש  

 בין 

 התאגיד לפיקוח וטרינרי 

 "( התאגיד" ו/או "המזמין"  :)להלן 

 מצד אחד 

 לבין 

 שם קצין הבטיחות המוצע: ___________________ 

 _____________________ .ת.ז.

 כתובת:___________________ 

 :___________________ טלפון 

 

 ככל שהמציע הינו תאגיד*, שם התאגיד: ______________ 

 ח.פ. _______________ 

 כתובת:___________________ 

 טלפון :___________________ 

 דוא"ל: ___________________ 

 התאגיד  מול תבוצע  ההתקשרות, זה*במקרה 

  "( נותן השירותים"המציע" ו/או )להלן: " 

 שני מצד 

לסעיף  והמזמין   הואיל  בהתאם  הוקם  אשר  סטטוטורי  תאגיד  הרופאים  32הינו  לחוק  ב. 
 ;"(המזמין" ו/או "התאגיד )להלן: "  1991-הווטרינרים, תשנ"א  

פרסם   והואיל   פומביוהמזמין  ________  מכרז  בטיחות  מס'  קצין  )להלן:  בתעבורה  לבחירת 
 "(; השירותים"

 ;1 כנספחהמצ"ב  םהצעה לביצוע השירותיהגיש לתאגיד המציע ו והואיל  

השירותים  והמציע   והואיל   לביצוע  האדם  וכוח  האמצעים  הידע,  הכישורים,  בעל  הינו  כי  מצהיר 
 בהתאם לדרישת המזמין ולשביעות רצונו המלאה;

וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את היחסים המשפטיים ביניהם, הכול כמפורט בהסכם  והואיל 
 זה להלן;

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא .1

 המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.  .1.1

 .כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן .1.2

 כפונה בלשון נקבה. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש להתייחס לאמור בו גם  .1.3
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 המציעהתחייבויות והצהרות  .2

מצהיר כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן אותו היטב וקיבל את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים    המציע
עובדות   או  נתונים  של  מספיק  גילוי  אי  בדבר  המזמין  כלפי  טענות  לו  תהיינה  ולא  התחייבויותיו  לגיבוש  לו 

לקיים את ההסכם בתום לב    מציעהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב    השירותים.הכרוכים במתן  
מתחייב לחתום על    מציעובנאמנות ולעשות את כל הנדרש והסביר לשם ביצוע השירותים בהתאם להסכם זה. ה

בדבר    תצהיר   - 4נספח  מתחייב למלא ולחתום על     מציעלהסכם זה. ה  3נספח  שאלון ניגוד עניינים, המהווה  
 היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 

מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה עם המזמין,    מציעה 2.1
וכי בידו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן השירותים עבור המזמין, בהתאם לנדרש  

 על פי כל דין. 

ה 2.2 מצהיר  המ  מציעעוד  הידע  את  וכן  הדרושים,  והאמצעים  היכולת  את  לו  יש  הניסיון  כי  קצועי, 
 והמומחיות הנדרשים לשם מתן השירותים. 

 יבצע את השירותים ביעילות וברמה מקצועית גבוהה.    מציעה 2.3

 

 יכללו בין היתר: השירותים .3

 הכנת תכנית עבודה שנתית להדרכת נוהגים בתאגיד בתחום בטיחות בתעבורה.  .3.1
 הכנת תכנית עבודה שנתית/חצי שנתית/רבעונית לטיפול בכלי הרכב.   .3.2
 ליווי מקצועי בכנסים, ימי עיון השתלמויות והדרכות לעובדי התאגיד.  .3.3
 פיקוח ובקרה על הנהגים, המועסקים על ידי התאגיד או הנוהגים ברכביה.   .3.4
 אחריות לוודא שצוות הנהגים היוצאים לעבודה נמצאים בכושר ובתפקוד ראוי ע"פ התקנות.  .3.5
טרם קבלת רכב התאגיד, לרבות   -לעבודה בחברההעברת הדרכות מקצועיות לנהגים המתקבלים  .3.6

 הדרכה מעשית ועיונית. 
ניהול תוכנת 'נצ"ר', לרבות הזנת מידע ועדכון נתונים על כלי הרכב באופן שוטף, כולל הפקת דו"חות   .3.7

 בחתכים שונים למנהל תחום תפעול, רכב ולוגיסטיקה של התאגיד לפי דרישה.  
 דה בתחום בטיחות בתעבורה. ליווי וייעוץ מקצועי לכתיבת נהלי עבו .3.8
פיקוח על בטיחות ותחזוקת כלי הרכב של התאגיד ובתוך כך, פיקוח, בקרה ומעקב אחר ביצוע   .3.9

 לאחר חזרה ממוסך ובשוטף, והכנת הרכבים לתקופת החורף.  -טיפולים שוטפים לכלי הרכב 
דו"ח מסקנות  רישום, מעקב וטיפול בתאונות הדרכים. ביצוע חקירות ומעורבות בזמן אמת, העברת  .3.10

 למנהל צי הרכב והטמעת יישום המסקנות בתאגיד למניעת תאונות דומות בעתיד.  
רישום, מעקב וטיפול בנהגים עבריינים. הכנת דו"ח   -ריכוז וועדת המשמעת לטיפול הנהגים העבריינים  .3.11

 אירוע והגשת דו"ח מסקנות למנהל צי הרכב ולוועדת המשמעת בנושא לצורך המשך טיפול בנהג. 
תוח נתוני תאונות ועבירות תנועה, העברת ההמלצות למנהל צי הרכב בנושא בטיחות בתעבורה  ני .3.12

 ואמצעים הדרושים להורדת מספר התאונות ועבירות התנועה. 
בדיקה, מעקב ומענה לתלונות אלו, תוך   -)"איך אני נוהג"( 6טיפול בתלונות אזרחים במסגרת תקנה  .3.13

 הרכב. הגשת סיכום חודשי למנהל צי 
קצין הבטיחות בתעבורה יהיה כפוף למנהל תחום תפעול, רכב ולוגיסטיקה, יגיש את דו"חותיו   .3.14

 והצעותיו אליו בהתאם למבוקש ממנו. 
הזוכה במכרז, מתחייב לתת את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות, לתקנות התעבורה,   .3.15

 לרבות דין רלוונטי.  1961-תשכ"א 
 נוהל רכב, כבישי אגרה, תשלומי דלק, החזרי הוצאות וכו'.  מעקב אחרי החזרים לפי  .3.16
 ניהול ההתקשרות מול חברות הליסינג.  .3.17
 נסיעות ברכב פרטי בכל רחבי הארץ בהתאם לצרכי המערכת וכחלק מהגדרת התפקיד. .3.18
 חודשית ושנתית וכן להעביר דיווחים שבועיים על ביצוע.  \הכנת תוכנית שבועית .3.19
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 בתחום הרכב על פי בקשת מנהל תחום תפעול, רכב ולוגיסטיקה.   ביצוע כל מטלה נוספת הקשורה .3.20
 

 סודיות והיעדר ניגוד עניינים .4

מתחייב בזאת באופן מפורש לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש    מציעה  4.1
ובין   כלשהו ללא הסכמה בכתב מהמזמין, לא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, בין במישרין 
  בעקיפין, הן במשך זמן ביצוע השירותים והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא 

לרבות בדיקה, מאגר מידע, דו"ח, מידע עסקי, מידע פיננסי, מידע אחר, בין שהוא כתוב ובין שאינו כתוב,  
"( ואשר הגיע אליו ו/או אשר יגיע  המידע"הקשור במישרין ו/או בעקיפין לתאגיד ו/או לפעילותו )להלן: 

 המידע על פי דין. חובה לגלות את  קיימת לידיו עקב ובקשר עם ביצוע השירותים, למעט אם 

מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי    מציעה 4.2
ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט  

 לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם להסכם.  

י ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו  מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כד   מציעה 4.3
 לבין המזמין. 

על כך למזמין, ללא כל    מציעבכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בינו לבין המזמין יודיע ה 4.4
 שיהוי, וידאג מידית להסרת ניגוד העניינים האמור. 

 

 מעסיקאי תחולת יחסי עובד  .5

  מעסיק-מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד-עצמאי  מציען הצדדים להסכם זה הם יחסי  מובהר כי היחסים בי 5.1
 ו/או מי מטעמו.  מציעבין המזמין לבין ה

ה 5.2 כי  בזאת  סוציאליים    מציעמובהר  ותנאים  הטבות  לתשלום  מהמזמין  זכאים  אינם  מטעמו  מי  ו/או 
 כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה, לרבות פיצויי פיטורין. 

- למזמין יחסי עובד  מציעמוסכם על הצדדים כי אם תחליט ערכאה שיפוטית כלשהי כי התקיימו בין ה  5.3
בלבד מהתמורה    75%  - כאילו היה זכאי ל  מציעת על פי הסכם זה, יראו את ה עסיק בתקופת ההתקשרומ

 להשיב כל עודף תמורה כאמור שהתקבל אצלו.  מציע כפי שנקבעה על פי הסכם זה וכי יהיה על ה

בקשר לביצוע השירותים, לרבות תשלומי מיסים וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע    מציעכל הוצאות ה 5.4
 ועליו בלבד, ישולמו על ידו והמזמין לא יחויב בכל דרך שהיא בגינם.   מציעהשירותים יחולו על ה

אינו רשאי להסב או להמחות את ההסכם או חלק הימנו לאחר, אלא    מציעלמען הסר ספק יובהר כי ה   5.5
 בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

 

 תקופת ההסכם .6

 לשנה, מיום ______ ועד ליום ________. תקופת ההסכם הינה  6.1

  3תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, ובסך הכל    2-התאגיד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות ב 6.2
 שנים.  

, רשאי המזמין להודיע על סיומו המוקדם של  לובמקרה של אי שביעות רצון התאגיד מהשירות הניתן   6.3
 יום מראש.  30הסכם ההתקשרות, בהתראה בת 

מחויב להעביר למזמין את כל החומר שברשותו    ציע מבכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, ה 6.4
והשייך למזמין או את כל העבודה שעשה עבור המזמין עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה.  
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אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע    מציעמובהר כי ה
 לו. 

 התמורה .7

חודשים, ותחילתה במועד חתימת חוזה ההתקשרות בין הזוכה לתאגיד. לתאגיד    12תקופת השירות הינה  7.1
שנים בסך    3נתונה הזכות להאריך את ההתקשרות בשנה אחת נוספת בכל פעם ולכל היותר לתקופה בת  

 הכל.  

תאגיד להפסיק את  ידוע לזוכה כי מינויו מחוייב בקבלת אישור מוועדת המכרזים בתאגיד, כמו כן רשאי ה  7.2
 יום מראש.  30השירות בתוך תקופת ההתקשרות, בהתראה בת 

לסעיף   7.3 בהתאם  מלאה,  משרה  בהיקף  יינתנו  ההתקשרות  נשוא  מס'    2השירותים  לתקנות    15לתוספת 
₪ לא כולל    25,641. התעריף המירבי לריטיינר חודשי בגין כך יהיה על סך של  1961  –התעבורה, תשכ"א  

 מע"מ.  

הצ 7.4 ההנחה  במסגרת  שיעור  המירבי.  מהתעריף  וקבוע  אחיד  הנחה  בשיעור  המציע  ינקוב  המחיר  עת 
. לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שלילי. התמורה הכוללת עבור מתן שירותי קצין  20%המקסימלי יעמוד על 

 בטיחות בתעבורה תשולם לאחר דיווח שעות וע"פ תוכנית העבודה המאושרת. 

   לחודש.₪   _____ סך של   מציעישלם התאגיד ל השירותיםתמורת  7.5

  מציע יום לא יהווה הפרה של הסכם זה וה  30מוסכם בזאת כי איחור בתשלום התמורה אשר לא יעלה על  7.6
יום יזכה    30לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור כאמור. איחור העולה על  

 .1961-בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק הפרשי הצמדה וריבית, תשכ"א מציעאת ה

 

 אחריות   .8

העקיפים, המציע לבדו יהיה אחראי כלפי המזמין לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או   8.1 
שיגרמו למזמין כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיו ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של המציע  

על התחייבויותיו  ביצוע  במהלך  עמם,  בקשר  או  מטעמו  מי  ו/או  עובדיו  לרבות  -ו/או  זה,  הסכם  פי 
מזמין בגין  כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד, ויפצה את ה

 כל נזק או הפסד שיגרם כאמור.

המציע לבדו יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא לנזקי גוף ו/או לנזקי רכוש ו/או לנזקים  עקיפים,   8.2 
שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו והנובעים ממעשה ו/או  

ל בקשר עם ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה. היה  ממחדל של המציע או של מי מהנ"
והמזמין יתבע ע"י צד שלישי כל שהוא בגין נזקים שהמציע אחראי להם כאמור בהסכם זה, יהיה המציע  
כל   חייב בשיפוי המזמין מיד עם דרישתו הראשונה בגין כל סכום שהמזמין יחויב בו כאמור, לרבות 

 ו למזמין בעניין זה. ההפסדים וההוצאות שיגרמ 

גוף   8.3  או  אדם  כל  ו/או  המזמין  את  לעשות  כדי  תתפרש  ולא  בה  אין  זה  הסכם  מהוראות  הוראה  שום 
הפועלים בשמו או מטעמו אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או  

או של כל אדם או גוף אחר הפועל  הפסד העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של המציע ו/או של עובדיו  
מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת במישרין ו/או  
בעקיפין מפעילותו של המציע. המציע לבדו ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים  

 לעיל. 

הפסד או תשלום שהמזמין ישא בו כתוצאה    המציע מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק, הוצאה,   
מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או קבלן ו/או כל אדם אחר מטעמו של המציע  

 כאמור. 
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השירותים    8.4  ביצוע  אי  או  ביצוע  עקב  למזמין  שייגרם  נזק  ו/או  אבדן  לכל  אחראי  יהיה  לבדו  המציע 
 והתחייבויותיו על פי הסכם זה.

המציע מתחייב לבטח את כל עובדיו וכל מי שמועסק על ידו בביטוח לאומי לגבי  תאונות  עבודה ומתחייב    8.5      
לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועים בחוק. המציע יהיה אחראי לכל תוצאה  

 של אי מילוי התחייבות זו. 

לגבות 8.6 ו/או  לקזז  ו/או  לנכות  רשאי  בו    המזמין  חוייב  או  שילם  אשר  סכום  כל  אחרת  דרך   בכל 
 כאמור, מכל סכום או סכומים המגיעים למציע מהמזמין מסיבה כלשהי.    

 

 ביטוח .9

מבלי לגרוע מאחריות המציע על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב המציע כי לפני תחילת ביצוע עבודתו   9.1
ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו, על שמו ועל שם המזמין,  

נפ בלתי  ומהווה חלק  זה  ביטוח המצורף להסכם  עריכת  ובאישור  להלן  כמפורט  ומסומן  הכל  רד ממנו 
 5כנספח  

 )להלן: "אישור עריכת הביטוח"(. 

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב המציע להמציא לידי המזמין, לפני תחילת עבודתו את אישור   9.2
העתק   למזמין  המציע  ימסור  עת  בכל  המזמין  לדרישת  המבטח.  ידי  על  חתום  כשהוא  הביטוח  עריכת 

 בקשר עם הסכם זה.  מפוליסות הביטוח שהוצאו על ידו
  על ביטוחי המציע יחולו ההוראות הבאות:  9.3

נוסח הפוליסות, למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, לא יפחת מנוסח "ביט" או נוסח   9.3.1
 מקביל הנהוג אצל המבטח; 

תחילת   9.3.2 מיום  מאוחר  שאינו  למפרע  כיסוי  תכלול  מקצועית  אחריות  לביטוח  הפוליסה 
 המציע עם המזמין; התקשרותו הראשונה של  

הפוליסות יכללו ביטול סייג "רשלנות רבתי" )אם קיים(. למען הסר ספק, אין בביטול הסייג   9.3.3
 בכדי לגרוע מחובות המבוטח או מזכויות המבטח לפי הדין;

 היקף השירותים בפוליסה ובאישור הביטוח יותאם לכלל הפעילויות ולשירותים שיבוצעו; 9.3.4
ן קודמות לכל ביטוח שנערך ע"י המזמין והבאים מטעמו וכי  הפוליסות יכללו סעיף לפיו הינ  9.3.5

  המבטח מוותר על כל דרישה לשיתוף ביטוחיהם של הנ"ל;
קיום של תנאי מתנאי הפוליסות על ידי המציע בתום לב, לא  -הפוליסות יכללו סעיף לפיו אי 9.3.6

  תפגע בזכויות המזמין והבאים מטעמו לקבלת שיפוי על פיהן; 
סע  9.3.7 יכללו  וההשתתפויות  הפוליסות  הינו האחראי הבלעדי לתשלום הפרמיות  המציע  לפיו  יף 

העצמיות על פיהן וכי למבטח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו  
 בקשר לתשלום, או אי תשלום, הפרמיות ו/או ההשתתפויות העצמיות כאמור. 

עבור המזמין, רשאי המזמין שלא  היה והמציע אינו מעסיק עובדים בקשר עם מתן השירותים   9.3.8
הצהרה,   יעביר  כי  ובלבד  הביטוח  עריכת  באישור  כאמור  מעבידים  אחריות  ביטוח  לערוך 
לשביעות רצון המזמין, לפיה אינו מעסיק עובדים בקשר עם מתן השירותים עבור המזמין וכי  

זמין מיד  הוא מתחייב כי במידה ויעסיק עובדים בזמן כלשהו במהלך תקופת ההסכם יעביר למ
אישור עריכת ביטוח הכולל ביטוח אחריות מעבידים כנדרש וזאת ללא כל צורך בדרישה מצד  

  המזמין. 
ו/או   9.3.9 וסביבתם  לחצרי המזמין  לרכוש המובא  ו/או  לרכושו  ביטוח  לערוך  רשאי שלא  המציע 

את   פוטר  הוא  כי  ובלבד  השירותים  מתן  עם  בקשר  מטעמו  הבאים  את  ו/או  אותו  המשמש 
ת המשכיר וחברת הניהול של המבנה בו מצויים משרדי המזמין, מכל אחריות לאבדן  המזמין וא

ו/או נזק שיגרם לרכוש כאמור מכל סיבה שהיא וזאת בין אם נערך הביטוח ובין אם לאו. הפטור  
 האמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. 
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כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת  המציע מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח   9.4

ביצוע עבודתו והמזמין יהיה זכאי למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא  
 לו לפני מועד תחילת ביצוע העבודה. 

פי  - לעיל, לא תפגע בהתחייבויות המציע על.ב(  2אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור בסעיף   9.5
 , לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם. הסכם זה

לעיל והמציע    .ב(2המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י המציע כאמור בסעיף   9.6
מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. המציע מצהיר כי  

ין ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותו של המזמין להורות על תיקון ביטוחי  זכות הביקורת של המזמ 
המציע כמפורט לעיל, אינה מטילה על המזמין או מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור  
לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על המציע על פי הסכם  

 זה.
ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם  המציע מת 9.7 על  הנערכות  פוליסות הביטוח  תנאי  חייב למלא אחר 

 ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. 
למרות האמור לעיל, המציע מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תחודש ברצף לכל התקופה   9.8

  שנים.  7  -המציע עלול להימצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ בה 
יום לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב המציע להפקיד בידי המזמין אישור ביטוח    15-לא יאוחר מ

 לעיל בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת.  .ב( 2-ו   .א(2חדש כאמור בסעיפים 
עדים הנקובים, מדי כל שנת ביטוח כל עוד הסכם  המציע מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במו 9.9

 זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל. 
בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי והמציע לא המציא אישור ביטוח אחר, או לא   9.10

לא חייב, לבצע את הביטוחים  חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, יהיה המזמין רשאי, אך  
תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתו. המזמין יהיה רשאי לנכות תשלומים אלו מכל  

 סכום שיגיע ממנו למציע בכל זמן שהוא או לגבותם מהמציע בכל דרך אחרת. 
המבטחים    המציע מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי המזמין ו/או על ידי 9.11

ו/או על ידי הרשויות המוסמכות. כן מתחייב המציע שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה  
 או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש. 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפי נספח הביטוח המצ"ב, הינה   9.12
ערית המוטלת על המציע שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על המציע  בבחינת דרישה מז

לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. המציע מצהיר ומאשר כי הוא יהיה  
האחריות   לגבולות  הקשור  בכל  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  מנוע 

   המזעריים כאמור. 
אם לדעת המציע יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי המציע המפורטים באישור הביטוח,   9.13

או משלים   נוסף  ביטוח  בכל  המשלים כאמור.  ו/או  הנוסף  ולקיים את הביטוח  לערוך  מתחייב המציע 
ו )לעניין  לביטוחי המציע כאמור, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמ

בכפוף   חבויות(  ביטוחי  )לעניין  והבאים מטעמו  לכלול את המזמין  יורחב  ושם המבוטח  רכוש(  ביטוחי 
 לעיל.  2.3לסעיף אחריות צולבת. על הביטוחים האמורים בסעיף זה יחולו הוראות סעיף 

 

 סעדים ותרופות  .10

להסכם זה הינם סעיפים יסודיים ומהותיים בהסכם זה והפרתם מהווה הפרה    9-ו  8,  5,  4,  3,  2סעיפים    10.1

,המקנה    1970  - התשל"א   )תרופות בשל הפרת חוזה(  יסודית של הסכם זה, כמשמע המונח בחוק החוזים

את הזכות להודיע על ביטולו המיידי של ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות  ,  בין השאר   ן,  למזמי

 דין.  על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל  ו המוקנים ל ,וסוג שהוא מיןמכל 

כמי שהפר את ההסכם    מציעמבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הרי שבכל אחד מהמקרים המנויים להלן יראו את ה  10.2

 ודית: הפרה יס 
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, כולם או חלק,  מציע הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה 10.2.1

 ם. יום ממועד ביצוע 21והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן  מציעמונה לנכסי ה 10.2.2
 ע. זמני או קבוע ו/או מנהל מיוחד זמני או קבו

בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק    קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו   מציע ה 10.2.3
הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פניה לנושיו למען יקבל    מציעאו שה

-) נוסח חדש( התשמ"ג  לפקודת החברות  322אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף  
1982 . 

לפני חתימת הסכם זה   ןלא גילה למזמי אינה נכונה או כי  מציעאם יתברר כי הצהרה כלשהי של ה 10.2.4
 זה. לחתום על הסכם  ן עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת המזמי

 ם.הסתלק מביצוע ההסכ  מציעכי ה ןהוכח להנחת דעת המזמי  10.2.5

ל  ןהמזמי  לא ממש 10.3 ו/או הסעדים המגיעים  ייחשב הדבר  ו  אחת מהזכויות  לא  דין,  ע"פ  או  זה  בהסכם 
 . מציעמחובותיו של הכוויתור על מילוי חובה 

כולו או    – רשאי לנכות את סכום הפיצוי    ןמזמייהא ה בסכום פיצוי לפי סעיף זה,    מציעבמקרה בו יחויב ה 10.4
לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין   מציע על פי הסכם זה, וה  מציעמכל סכום שיגיע ל  –חלקו  

 .ובקשר עם כך

 

 שונות .11

שהו של הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה  הסכמת צד מהצדדים לסטות מתנאי כל 11.1
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.  

מחליף   11.2 והוא  בו,  הנדונים  הנושאים  לגבי  הצדדים  בין  והממצה  המלא  ההסכם  את  מבטא  זה  הסכם 
טיוטות, מכתבים וכל מסמך  ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, הצעות סיכומי דיון, 

שררו או הוחלפו )לפי המקרה( בין הצדדים, בין בכתב ובין בעל   -לפני חתימתו של הסכם זה   -אחר, אשר  
 פה, בנושאים ובעניינים האמורים. 

 כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף.  11.3

 

 הודעות .12

 ופרטי התקשרותם הם כקבוע במבוא לו. כתובות הצדדים להסכם זה   12.1

ימים לאחר    3כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר ע"פ כתובתו כאמור, תחשב כאילו התקבלה  12.2
 בעת מסירתה.  -מסירתה ואם נמסרה ביד ו/או בדוא"ל

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

   

 מציעה  המזמין
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 ענייניםהתחייבות לסודיות והיעדר ניגוד  –  3נספח 

  

 

 לכבוד

 התאגיד לפיקוח וטרינרי 

 

מתן  אני _______________________, ת.ז. __________________, נותן התחייבות זו בקשר להסכם  
 שירות קצין בטיחות בתעבורה  )להלן – "ההסכם"( 

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:  .1

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל,  Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"
חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל  

צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או  
 אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן   -צועיים" "סודות מק
השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת  

 ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.  

אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת  הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו  .2
 ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.  

מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל   .3
או  אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל 

 מידע שיש למסור על פי כל דין. 
לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק   .4

 על פי הסכם זה.  
אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד   .5

 בעקיפין.   או התחייבות אחרת, במישרין או 
אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם   .6

 לבין פעילות אחרת שלי.  
 

 

 שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________ 
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 ציבורייםתצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים  -  4נספח 

 
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

מן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלק  

 

המזמין "( המבקש להתקשר המציע"  :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן
. __________________ביצוע עבור  ____________________  

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.    

גופים ציבוריים התשל"ו בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח " חוק  "   :)להלן   1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות 
 י מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. "(. אנעסקאות גופים ציבוריים

המונח   של  הוגנים(,   –  "עבירה"משמעותו  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירה 
להגברת לחוק    2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  1991-התשנ"א

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. 2011- האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 במשבצת המתאימה(  X)סמן 

   ( להגשהמועד  עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: "  ביותר משתי עבירות  לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו" . 

   לפחות ממועד ההרשעה האחרונה   וחלפה שנה אחת  בפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעו המציע או בעל זיקה אליו
 ועד למועד ההגשה.  

   לפחות ממועד ההרשעה   ולא חלפה שנה אחת  בפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעו המציע או בעל זיקה אליו
 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 לן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זה שמי, לה

 ____________________   ____________________   _________________ 
 חתימה וחותמת     שם      תאריך 

 
 
 

 אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב  

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  
 _____________ 

 תימה וחותמתח   
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 ביטוח   עריכת אישור –5נספח 
 

תאריך הנפקת האישור   אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  

 ב עם מבקש האישור. התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

 שם 
התאגיד לפיקוח  

 וטרינרי 

 שם
 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

מתן שירותי אחר: ☒
קצין בטיחות 

 בתעבורה 
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: _________ ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
500107677 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
רחוב אבא הלל  

 , לוד 18סילבר 
 

 מען 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול  

 חריגים  
יש לציין קוד כיסוי בהתאם  

 לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

 328, 309 ש"ח  _______     

  307, 304, 303, 302 ש"ח  1,000,000     צד ג'
 ,309 ,315 ,321 ,

322 ,328 ,329 

אחריות 
 מעבידים

 328, 319, 309 ש"ח  20,000,000    

אחריות 
 המוצר

       

אחריות 
 מקצועית

,  303, 302, 301 ש"ח  1,000,000    
304 ,321 ,325  ,
326 ,327 ,328 ,332  

 חודשים(  6)
        אחר

 

 (*: ' 4)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים 
 ( )שירותי פיקוח ובקרה 084

 ביטול/שינוי הפוליסה  

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי 


