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 1/2022מכרז מסגרת פומבי מס' 
 

 השונות ונכים עבור מחלקות המועצה , ילדיםלבוגריםהסעות טיולים ולמתן שירותי 
 . בתי הספר בתחום המועצה המקומית ג'תעבור ו

לבוגרים, הסעות  ( מזמינה בזה להגיש לה הצעות למתן שירותי  "המועצה)"  המועצה המקומית ג'ת
לרבות נכים בעלי מוגבלות תנועה וזאת עבור מחלקות המועצה ועבור בתי הספר בתחום היישוב, 

 כמפורט בטבלת הקווים המפורטת בפרק ג' למסמכי מכרז זה. 

לבין  מועצהתנאי ואופן מתן השירות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין ה
תמורת סך של   24.1.2022החל מיום  מכרז, אותם ניתן לרכוש  הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי ה

 לכל חוברת מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.   ש"ח 1,000

החל קודם לרכישתם,  ללא תשלום, המועצהניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של 
וזאת לא מנכ"ל המועצה  . שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד לידי  24.1.2022מיום  

 . hm7003@gmail.com לכתובת הדוא"ל: 0041:בשעה:  1.202230.יאוחר מיום 

בשעה   2.2.2022  רביעי  עד ליום  משתףתשובות לשאלות הבהרה ימסרו בכתב למייל שינתן על ידי ה
16:00. 

בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז למלא את טופס ההצעה  המציעעל 
ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית 

לתיבת  14:00בשעה  7.2.2022 שני עד ליוםו)לא בדואר( בשני עותקים, כל זאת לא יאוחר 
הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא . המועצההמכרזים במועצה הנמצאת בלשכת מנכ"ל 

 תתקבל.
 

  ___________ 
 חאלד גרה

 מועצהראש ה   
 
 

 לוח זמנים 
 תאריך תיאור מס'

 21.1.2022 פרסום המכרז 1

 24.1.2022 התחלת מכירת מסמכי המכרז 2

 14:00בשעה:  30.1.2022 מועצהמועד אחרון להגשת שאלות והבהרות ל 3

 16:00בשעה:  2.2.2022 מועצהמענה בכתב על השאלות ע"י ה 4

 14:00בשעה:  7.2.2022 מועד אחרון להגשת ההצעות 5

  20.5.2022 מועד תוקף ערבות מכרז 6
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בוגרים, ילדים ונכים  הסעות טיולים ומכרז שירותי 
השונות ובתי  בעלי מוגבלות עבור מחלקות המועצה 

 הספר בשטח המועצה 
 

 1/2022מכרז פומבי מס' 
 

 ת כ ו ל ה 
 

 פרק א'
 

 . תנאים כלליים.1
 

 .כתב ערבות למכרז – 1נספח א'

 הצהרת מציע. - 2נספח א'

 פרטי קצין הבטיחות. – 3נספח א'

 תצהיר מציע בדבר העדר קרבה והתחייבות למניעת ניגוד עניינים. – 4נספח א'

התחייבות לתשלום שכר מינימום והעסקת עובדים כדין לפי חוק  עסקאות  - 5נספח א'
 .1976 –גופים ציבוריים, תשל"ו 

גופים ציבוריים,  עובדים זרים כדין לפי חוק עסקאותבדבר העסקת תצהיר  - 6נספח א'
 .1976 –תשל"ו 

 .ועובדיו המציעתצהיר העדר הרשעות של  - 7ח א'נספ

 .2001-תצהיר לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין, התשס"א - 8נספח א'

 רשימת נהגים המועסקים על ידי המציע - 9נספח א'

 
 פרק ב'

 
 . חוזה ונספחיו.2

 
 נוסח ערבות בנקאית לחוזה. - '1ב'נספח 

 . דרישות ביטוח - 2ב'נספח 

 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה. - 3ב'נספח 
 

 
 פרק ג'

 
 והצעת המחיר של המציע  . מפרט הסעות ומחירים3
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עבור  נכים בעלי מוגבלות, ילדים ו בוגריםמכרז שירותי הסעות 
  מחלקות המועצה השונות ובתי הספר בשטח המועצה

 
 1/2022מכרז פומבי מס' 
 

 הזמנה לקבלת הצעות מחיר 
 

 תנאים כלליים
 

 כללי .1

מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע  ("המועצה"/ "הרשות)להלן: " מועצה מקומית ג'ת 
בוגרים ונכים עבור מחלקות המועצה השונות ובתי הספר בשטח המועצה, הסעות  טיולים ו

 והכל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

 שירותי הסעה יכללו: 

 , לרבות נכים בעלי מוגבלות עבור מחלקות המועצה השונות, הסעת ילדים ובוגרים
 למפורט במסמכי המכרז, החוזה והמפרט הטכני. בהתאם 

 

 ובאוטובוסים ,  נוסעים  20ושל    15"מיניבוסים" של  ההסעות תבוצענה באוטובוסים זעירים   
)טנדר(, או ברכב בלבד. בשום מקרה לא תבוצענה הסעות ברכב מסחרי בלתי אחוד  גדולים  
 מדברי.

 הרכב שישמשו להסעות יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: כלי 

כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה,  1.4.1
תקנות ")  1961-הוראות פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ ותקנות התעבורה, התשכ"א

(, מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים, לרבות ערכת מילוט, מזגן, פנסי "התעבורה
 3ב'סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, ותרמיל עזרה ראשונה כמפורט בנספח  

 לחוזה.

כלי רכב המשמשים להסעת האנשים יהיו מצוידים בתרמיל עזרה ראשונה,  1.4.2
 חוזה.ל 3ב'שתכולתו מפורטת בנספח 

עת נכים ומוגבלים, יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני כלי רכב המיועדים להס 1.4.3
להסעת נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כמתחייב 

 .1994-אות החוק להסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"דמהור

מתחייב כי כל כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים בכיסאות  מציעה 1.4.4
או ממונעים, יהיו מצוידים בשתי מערות של חגורות בטיחות,  גלגלים, רגילים

האחת לעיגון הכיסא דרך ההתקנים שבכיסא אל רצפת הרכב, והשניה לריתום 
 הנוסע לכיסא.

כלי הרכב יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים. רכבים אשר  1.4.5
מושבים  יבצעו הסעת ילדים ופעוטות יהיו מצוידים במושבי בטיחות ו/או

א' לתקנות התעבורה, 364-א' ו83מוגבהים, על פי הצורך, כמתחייב מתקנות 
 .1961-תשכ"א
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עם קביעת הזוכה/ים במכרז ייחתם בין הרשות לבין הזוכה/ים חוזה/ים על פי נוסח החוזה,  
 "(.החוזהשהעתקו רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז )להלן: "

 

 להשתתפות במכרזסף תנאים  .2

רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים, כדין, בישראל, העומדים, במועד 
 הגשת ההצעות, בכל התנאים המצטברים שלהלן:

 

                הנם רשומים, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים 
 .תוקף-יש לצרף רשיון בר. 5198-(, התשמ"ה הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב )

תאגיד מוניות יכול לגשת למכרז לאחר הצגת רשיון עסק מטעם הרשות  2.1.1
המקומית, ככל שהוא חייב ברישיון עסק, והצגת רשיונות הסעה מטעם משרד 

 התחבורה למוניות שהוא מתכוון להשתמש בשירותיהן במידה שיזכה במכרז.

( לתקנות התעבורה, תאגיד מוניות יכול לגשת 2) )ב( 510על פי התיקון לתקנה  2.1.2
, ללא הפעלת מונהלמכרז בהתאם לתיקון, דהיינו, לבצע נסיעות מיוחדות במוניות  

 התנאים המפורטים בתיקון לתקנה. 5 שיקוימובתנאי 

על מנת להקל על המשתתפים במכרז, להלן התנאים המפורטים בתיקון לתקנה 
 (:2) )ב( 510

יע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם ( רשאי אדם להס2)"

 בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:

ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות  (א
הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור 

 התאגיד(; –)בתקנת משנה זו 

 כתב עם התאגיד למתן השירות;למזמין הנסיעה הסכם ב (ב

 תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת; (ג

המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם", בהתאם להוראות התוספת  (ד
 הרביעית;

בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד  (ה
לנהג, לפי הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת 

 "ההסכם.במסגרת 

   

לאחר שיציג רשיון הסעה מטעם  למסלול אחד בלבדבעל מונית בודדת יכול לזכות במכרז  
 לא יחולו על בעל מונית בודדת. 2.1.2לפיכך, הוראות סעיף  משרד התחבורה למוניתו.

למען הסר ספק, תאגיד מוניות או בעל מונית בודדת שיזכו במכרז, ולא יעמדו בכל  2.2.1
( לתקנות התעבורה, יהיו חייבים 2) )ב( 510יקון לתקנה התנאים המפורטים בת 5

. )א( לתקנות התעבורה ולהפעיל מונה בכל נסיעה 510 -ו 509פי תקנות -לפעול על
במקרה של הפרש בין העלות שנקבעה במכרז, לעומת עלות הנסיעה בהתאם 

 . הפיקוח על קיום תנאי זה יהיההנמוך מבין השנייםהסכום שישולם יהיה  למונה,  
 באחריות הרשות המקומית המזמינה את ההסעה.
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שיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר יבידם ר 
 על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך ומשרד הרווחה.

רשומים שיונות הרכב המיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב ייש לצרף להצעה צילום מר
 כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכר.

, ככל שיש חובת רישוי 1968  –בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח   
 יש לצרף העתק רישיון עסק. פי דין.-עסק על

בכמות , גדולים אוטובוסים 7-אוטובוסים זעירים ו 10בבעלותם או שבמשרדם רשומים  
 הדרושה לביצוע ההסעות לגבי המסלולים להם נתנה על ידם הצעת מחיר. 

רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי הרכב או  על המשתתפים לצרף צילום רשיונות
 ידי הזכיין.-בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור השימוש באותו רכב על

שנים,  עשריעלה על  לאאשר באמצעותם יבצע המציע את השירותים, כלי הרכב כל גיל  

 ואילך. 2011דהיינו כלי הרכב יהיו משנת יצור 

הנם מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף  
קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה. על המשתתפים לפרט 

סמכה של קצין הבטיחות את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר כתב הה
 , וכן לצרף צילום רשיון של קצין הבטיחות.למכרז 3א' בנספח בתעבורה, 

ספק, יש להעסיק קצין בטיחות בתעבורה כאמור לעיל גם במקרה של תחנת ר למען הס
אשר בעליה ניגש  ואפילו במקרה של מונית בודדתמוניות,  20 -מ פחותמוניות המפעילה 

 למכרז.

 במקרה כזה ניתן לשכור שירותים של קצין בטיחות בתעבורה במקום להעסיקו.
 

 נהגים בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות האלה: 

 א. הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.
 ונפשי תקין.ב. לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות פיזי 

לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות היעדר רישום עבירות מין ג. אישור 
 , שהונפק בחצי השנה האחרונה.2001 –מסוימים, התשס"א 

, נהג המסיעה קבוצת ילדים 1961-תשכ"א)ה( לתקנות התעבורה,  ב'84בהתאם לתקנה ד. 
להחזיק בהיתר מאת רשות הרישוי ילדים או יותר, חייב  9שנים המונה  14שגילם עד 

להסעת קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות 
 הרישוי.

 
יצרף להצעה את רשימת הנהגים המועסקים על ידו,  מציעה: לצורך הוכחת תנאי סף זה

ם וכן יצרף תצהיר מטעמו לפיו הנהגים המועסקים על ידו הינם בעלי ניסיון של שנתיי
לפחות בסוג הרכב בו הם נוהגים וכן, יצורף אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין, 

לכל   2001-וכן, אישורים לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
 .  נהג

 

, מציעשהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת הערבות בנקאית  -ערבות ההצעה למכרז  
 .1כולל מע"מ בהתאם לנוסח בנספח א' ₪ 5,000 בסכום של
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כללי(, לפקודת הרשות, בהתאם לדוגמת הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן )
להבטחת קיום תנאי  וזאת 20.5.2022(, בתוקף עד לתאריך  '1נספח א )הערבות הרצ"ב 

ברשות רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות, לתקופות נוספות המכרז. 
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

לא יעמוד  מציעהרשות תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שה
בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה. אי המצאת ערבות בנקאית, כאמור, תביא לפסילת 

      לחוזה. 7.7בערבות המפורטת בסעיף ההצעה. ערבות זו תוחלף בעת חתימת החוזה 

 ההצעה .3

פרק ג'   )  המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד, על גבי טופס מפרט הסעות ומחיריםהצעת   
ובהעתק נוסף. המחירים ירשמו בכתב ברור,   כחלק בלתי נפרד מהחוזה ( למסמכי המכרז

 בעט. 

במכרז ליתן הצעות מחיר לכל סוגי הרכבים בכל מסלול הסעות לגביו  מציעחובה על ה
 מוגשת על ידו הצעת מחירים.

חיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן שירותי ההסעה, המ 
  לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו. מציעוה

 בהצעה יפורטו מספר כלי הרכב, סוגם, והמחיר המבוקש לכל כיוון. 

, הרי אם ההצעה תציין מחיר לכיוון אחד, שעה שהקבלן יזכה בהסעה הלוך ושוב 3.3.1
  שהמחיר לשני כיוונים ייחשב כמכפלה של המחיר האמור בשתיים. 

 לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך. מציעעל ה 

בהצעתו יהיו נכונים בעבור מתן שירותי הסעות במשך כל  מציעהמחירים שיצוינו על ידי ה 
 רט הסעות ומחירים. תקופת ההתקשרות, בהתאם לכל אחד מהמסלולים המפורטים במפ

יוצמדו למדד המחירים במשק ויעדכנו בהתאם לעלית  מציעהמחירים שיוצעו על ידי ה
 המדד אחת לשנה מיום התחלת העבודה.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי הרשות אינה מתחייבת לבצע את כל ההסעות בכל    
כל  ', וכי ההחלטה בעניין מסורה לשיקול דעתה הבלעדי.בפרק גהמסלולים המפורטים 

שינוי שיחול במסלול קיים, כולל מספר כלי הרכב הנדרשים לביצוע ההסעות, לא ייחשב 
  כמסלול חדש.

את שירותי ההסעות במועדים ובזמנים בהתאם לצרכי שרותי בצע המציע מתחייב ל
הרווחה, לרבות בחופשות הלימודים וחופשת הקיץ, באותם התנאים וההוראות כפי 

 שנקבעו במכרז ובחוזה.

למען הסר ספק, מודגש כי המחירים אשר יצוינו על ידי המציע בהצעתו, יהיו אך ורק עבור  
 . ירות אחרמתן שירותי הסעות ולא עבור כל מתן ש

בחוזה, לפיו ניתן למסור עבודה לקבלן  4מופנית בנושא זה לפרק  המציעיםתשומת לב  
ובתנאי  על פי המכרז לרבות תנאי הסף בתנאי שיעמוד בכל התנאים הנדרשים משנה

 שניתנה לכך הסכמת הרשות, מראש ובכתב.
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מסוים יזכה במסלולים בהיקף   מציעמופנית לדרישה, כי אם    המציעיםכמו כן, תשומת לב   
רחב יותר מכפי שמאפשרת כמות כלי הרכב הנמצאים בבעלותו, ולשם כך יהיה עליו 
להעסיק קבלני משנה, יהיה עליו להצהיר על כוונתו זו מראש, ולציין זאת מפורשות 

לתנאי הסף, של על המציע לצרף להצעתו, את כל המסמכים הנדרשים בהתאם  בהצעתו.
  קבלן המשנה.

ומתחייב כי יבצע בהתאם להוראות המכרז על נספחיו, כל  מציעבהגשת ההצעה מצהיר ה 
 מסלול לגביו יוחלט כי הצעתו הינה ההצעה הזוכה. 

כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת פעוטות יהיו חייבים לכלול מערכת  
, אשר 1חלק  6400עומדת בתקן ישראלי הטכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב, 

 (. מת"י ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי )

 מסמכים ואישורים .4

 לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים המפורטים להלן: מציעעל ה

 ק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפתאישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חו 
 .1976 -ניהול חשבונות( תשל"ו 

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. 

 היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד שמות    

 ורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.מ

 אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף. 

 .)תנאי סף( למכרז 2.5, 2.4, 2.3אישורים כמפורט בסעיפים   

 (. ₪ 5,000 למסמכי המכרז ) 1א' סח נספחבנקאית בנוערבות  –למכרז ערבות  

 .על שם המציע העתק קבלה בגין רכישת המכרז 

 .לצרף את כל הרישיונות והאישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז חתומים כדין 

 הוצאות המכרז .5

הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, 
 .מציעעל ה

שיהיה מעוניין לגשת למכרז, לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו תמורת סכום   מציעעל כל  
 סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. ,כולל מע"מ ₪ 1,000של 

 תוקף ההצעה .6

יום מהמועד האחרון להגשת  90יהיו בתוקף לתקופה של  מציעהמחירים המוצעים על ידי ה
 הצעות במכרז. 

 של החוזה. 7התשלומים לזוכה/ים במכרז ישולמו ויעודכנו בהתאם לאמור בפרק 
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 הבהרות ושינויים .7

לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וקיום  2 כל המסמכים המפורטים בסעיף 
 י להשתתפות בו.כל ההוראות המפורטות בהם מהווה תנא

 על המציע לקרוא בעיון רב את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז. 

בשאלות ו/או בקשות , הרשותל כ", מנמר חוסאם ותד אלהמציע רשאי לפנות בכתב  
להבהרה בכל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי 

למובנו של סעיף, או פרט, או עניין כלשהו המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר 
 הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו במפרט המכרז וזאת לא יאוחר מיום

 .14:00שעה:   23.1.2022

 hm7003@gmail.com :בכתובת דוא"ל חוסאם ותדלמר  את הפניות הנ"ל יש לשלוח 

חברתו, כתובת, דוא"ל , כל זאת בציון שם הפונה וובפורמט שלהלן בלבד wordבמסמכי 
 .ומספר הטלפון של הפונה

 להלן דוגמה לתבנית לשאלות הבהרה:   

מס 

 דורייס

שם 

 המסמך

מספר 

 עמוד

מספר 

 סעיף

 תשובה גהששאלה/ה

 תשובת הרשות שאלת ההבהרה 14.1 8 חוזה 1

 
רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים  מועצהה 

, ביוזמתה או בתשובה לשאלות , לרבות בתנאי הסףותיקונים במסמכי המכרז
 המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

מציעים חלה חובה . על המועצהההבהרות/תשובות/עדכונים ככל שיהיו יפורסמו באתר ה 
מועצה להתעדכן עד למועד האחרון להגשת ההצעות בדבר השינויים וההבהרות באתר ה

 ולצרף את  התשובות/הבהרות שפורסמו להצעתם כחלק בלתי נפרד הימנה.

אינה אחראית לפרטים או הסברים או הבהרות שניתנו בע"פ ולא יהיה להם כל  מועצהה 
 תוקף.

 שמירת זכויות .8

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לרשות, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות  
 כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה את תנאי הצעתם /מציעהרשות  תהא זכאית לאכוף על ה  
 במכרז בהתאם לתנאי החוזה.

 הגשת ההצעה  .9

במסירה ידנית, בשני עותקים הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד  
 , וזאת לא יאוחר מיום2בקומה    מועצהבבניין ה  1/2022מס'  בתיבת המכרזים מכרז פומבי  

 .16:00עד השעה  7.2.2022 -שני ה

לוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והנו על אחריותו מש 
 .מציעהבלעדית של ה
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 בחינת ההצעות .10

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 מסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.ה

הרשות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  
ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת הרשות 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.

הרשות  הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.   
 רשאית  לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים.

הרשות תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של  
ופים לבצע את החוזה המוצע, ואת ניסיונה של הרשות ושל רשויות מקומיות וג מציעה

 בעבר. מציעאחרים עם ה

ו/או כל הרשות תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות,  
לשביעות  רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות, פרט שהוא, לרבות השלמת מסמכים, 

 והצעתו במסגרת שיקוליה. מציעעל מנת לבחון את ה

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .11

ים שיקבע/ו /מציעה/ים במכרז תימסר להם על כך הודעה במכתב רשום. העם קביעת הזוכ 
כזוכה/ים במכרז מתחייב/ים לחתום על החוזה ולהמציא לרשות ערבות בנקאית כמפורט 

 לחוזה. 7.7בסעיף 

שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות   ציעמ
 עם השתתפותו במכרז. הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר 

לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית לבטל את הזכייה במכרז  מציעהיה וה 
, החל בתאריך שייקבע על ידי הרשות בהודעה, וזאת לאחר שניתנה מציעבהודעה בכתב ל

לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך   מציעהודעה בה נדרש לתקן את המעוות, וה  מציעל
 זמן שנקבע בהודעה. 

 אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

בוטלה הזכייה במכרז, רשאית הרשות להגיש  את הערבות הבנקאית שבידה לגביה, וכן   
ם יפצה את הרשות על כל הפסד שיגר  מציעלמסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, וה

 לה בגין כך.            

                     
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                                    
 חאלד גרה                       

 המועצהראש           
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 1א'נספח 
 דוגמת נוסח

 במכרז מציעיוגש על ידי ה
 יחד עם הצעתו

 לכבוד 
          מועצה מקומית ג'ת

 
 כתב ערבותהנדון: 

 
"המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  -)להלן                            על פי בקשת 

ש"ח  בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן   5,000של  
למתן שירותי הסעות עבור  1/2022"הפרשי הצמדה"(, זאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס  -

ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ועצה המקומית ג'ת, מחלקות המועצה ובתי ספר במ
 ההתקשרות.

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או 

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

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

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

 במכתבנו זה:
משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -  "מדד"

 ולמחקר כלכלי.
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

"המדד  -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 
 -להלן  נקודות ) _______היינו  , 2021 דצמברהחדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

ן ( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוי  "המדד היסודי"
 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 
 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. ,20.5.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 לא תענה. דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ,21.5.2022לאחר יום 

 
 ורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צ

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 

 תאריך: __________                                         בנק: __________
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 2א'נספח 
  

 תאריך: ________
 לכבוד

 מועצה מקומית ג'ת
 

 א.נ.,
 
  - ובתי ספר בשטח המועצה המקומית ג'תלילדים, בוגרים ונכים עבור מחלקות המועצה הסעות מכרז 

 מציעהצהרת ה  - 1/2022מכרז פומבי מס  
 

[ ____________________________________  המציע ומספר זהות/תאגידשם  הח"מ ]אנו 
מצהירים ומאשרים בזאת, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי 
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה 

 ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

ים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרש -
על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק את השירותים נשוא 
הצעתנו, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם, הדרישות המקצועיות כפי שיינתנו מעת לעת ו/או 

 ;ידינוהמפרט הטכני המצורף אליו וכי אין כל מניעה חוקית במתן השירותים על 

אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים וכי הצעתנו  -
 הינה הצעה סופית ולא נהיה רשאים לדרוש תוספת מחירים כלשהי מעבר להצעתנו. 

יום מהמועד   90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ו/או לשינוי ותהא תקפה במשך   -
ת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז, בהתאם האחרון להגש

 לסמכות המועצה ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף. 

 ₪110 שתהא בתוקף למשך  5,000ע"ס להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית  -
 . ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות

הי, כולל בזכייה במספר מסלולים או במספר מסלולים הצעתנו אינה מותנית בדרך כלש -
 מינימלי, ואנו מתחייבים לבצע כל מסלול אשר יוחלט לגביו כי הצעתנו היא ההצעה הזוכה.

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי ההסכם  7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  -
בחוזה המתאים ואישור קיום  ונפקיד בידכם ערבות בנקאית לביצוע המכרז בשיעור הנקוב

ביטוחים בהתאם לנוסח אשר צורף למכרז נקי מהסתייגויות והערות. עד המצאת הערבות 
הבנקאית בהתאם לחוזה ויתר המסמכים הנדרשים תשמש הערבות שמסרנו בנוגע למכרז 

 להבטחת כל התחייבויותינו על פי המכרז.

צה ו/או כל נציג אחר שיקבע על ידי של המועו/או מנהל  שהמפקחם מימסכי וואננו ידוע ל -
אם השירותים  עובד מועצה, יבדקו ויחליטו    אינוהמועצה בין אם הוא עובד מועצה ובין אם הוא  

 .בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז יםעומד נועל ידו סופקש

אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי את הערבות הבנקאית, שצרפנו  -
למכרז, כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ולא תעמוד לנו כל טענה 

 בדבר גובה סכום הפיצוי המוסכם והפחתתו. 

במסמכי התאגיד בשמו  אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות -
מוגשת ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין 

 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

לשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהיפך, בהצהרה זו   -
 הכל לפי המקרה.

וברור לנו כי ככל שיחסרו מסמכים   את המסמכים והאישורים הבאיםאנו מצרפים להצעתנו    כן -
 או הוגשו מסמכים שגויים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו: 
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 לשימוש בודק התיק בלבד ( ולמילוי הפרטים על ידי הקבלןX –לסימון )ב 
 

 
    ____ יש / אין /  מסמכי המכרז וחתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה   

    ____ יש / אין /                      ש"ח  10,000 בנקאית ע"סמכרז ערבות 

 ____ / יש / אין    העתק קבלה בגין רכישת המכרז על שם המציע

    ____ יש / אין /               אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 

    ____ יש / אין /     אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור

    ____ יש / אין /    אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף

    ____ יש / אין / אישור כי המציע רשום כמשרד ל"הסעות"

    ____ יש / אין /     למכרז 2.3כמפורט בסעיף  אישורים

    ____ יש / אין /     למכרז 2.4אישורים כמפורט בסעיף 

    ____ יש / אין /     למכרז 2.5אישורים כמפורט בסעיף 

    ____ יש / אין / רשיון תקף לכל הרכבים אשר ישמשו להסעות                                      

    ____ יש / אין /  כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה                           צילום 

    ____ יש / אין / לקבלן שהוא תאגיד: אישור רישום וזכויות חתימה                             

 ____אין /  / יש הוכחות בדבר בעלות ברכבים מתאימים להסעות                                 
 במספר הנדרש.

 
 

                              ______________________________ : מציעשם ה

           ________________ ______________ טל:  כתובת: 

                        דוא"ל: _________________________  __________________ איש הקשר: 

                     ____________________________חתימה וחותמת: 

                __________________________________ תאריך: 

 
 אישור חתימה 

אני הח"מ ____________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _____________ ת.ז. _______________, 

ום בשם ________________, ת.ז. ______________, מוסמכים לחת

 _________________________, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

 

 חתימה:________________________    תאריך: _________________
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 3נספח א'
 

 פרטים אישיים של קצין בטיחות
 
 

לחוזה אשר פרטיו האישיים הנם  2.14הנני מתחייב להעסיק קצין בטיחות בהתאם לסעיף 
 כמפורט להלן:

 
 

                שם: ________________ מס' ת.ז: ____________________
 

                  מיקוד : _____________   ______________________________ כתובת: 
 

 _____________  הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה:מספר כתב 
 

          * מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.
 
 
 
 
 

 שם החברה: ____________________     חתימה וחותמת החברה: ______________________
 
 
 
 
 

 צין הבטיחות: ____________________שם קצין הבטיחות: _____________  חתימה וחותמת ק
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 4נספח א' 
 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות או לחבר המועצה

 :כי ולהצהיר להודיע "( מבקשהמציע)" 1/2022המציע במכרז  __________________אני  

 מחברי כי אין לי קשר עסקי ו/או משפחתי מקרבה ראשונה או קשר קבוע אחר כלשהו עם מי .1

 .המועצהלרבות ראש  מועצה מקומית ג'ת המועצה ו/או עובדיה הבכירים של 

אני מצהיר כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי מכרז זה לבין כל התחייבות  .2

 ו/או כל פעילות, אחרת שלי בין בשכר ובין שלא בשכר.

ם ביני לבין המועצה במישרין או בעקיפין אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענייני .3

ואני מתחייב בזאת להודיע למועצה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה כאמור עם היוודע 

 לי הדבר.

 .אמת  הינו  זו  בהצהרה  והאמור,  ומלאים  נכונים  הינם  לעיל  שמסרתי  הפרטים  כי  בזאת  מצהיר  אני .4

 קרבה יש אם הצעת המציע לשקול פסילת רשאית תהיה המועצה של המכרזים ועדת כי לי ידוע .5

 .נכונה מטעם המציע לא הצהרה נמסרה אם או, לעיל כאמור

 

  : _____________________שם המציע

 :_____________________חתימת המציע

 

 

 בכפוף לנוהלי משרד הפנים. בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים תכריע דעת ב"כ המועצה *

 

 

 

 
 

 

 



 מועצה מקומית ג'ת
שירותי טיולים והסעות עבור מחלקות המועצה ובתי ספר למתן  1/2022מכרז מסגרת פומבי מספר 

 פרק א' -במועצה 
 

 

  16  
חתימה וחותמת 

 המציע/מורשי חתימה

 

 5נספח א'

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, שמירה על זכויות עובדים  תצהיר בדבר
 התחייבות לשמירה על זכויות עובדיםו)להלן: "החוק"(  1976 -תשל"ו 

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 
 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: לא וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם

שהוא הגוף המבקש , "(המציעהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ )להלן: " .1

 המציעכ__________ אצל  ת/. אני משמש"(המזמינה)" מועצה מקומית ג'תלהתקשר עם 
 .ליתן מטעמו תצהיר זה ת/ומוסמך

וייחתם בין הצדדים  נהשהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמי ככל .2
הסכם התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת 
התקשרות מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את 

האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים את 
 "(: חוקי העבודההאמור בכל החוקים הבאים )להלן: "

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –ובדת ולעובד, תשנ"ו חוק שכר שווה לע

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -א"סתש והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק

 2002 - ב"תשס( עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק

 1957-צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*;הנני מצהיר כי  

אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה  **המציע או בעל זיקה 
 אחת לפחות ממועד ההרשעה*;

אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו המציע או בעל זיקה  
 שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*.
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 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 [ב' לחוק 2כהגדרת מונח זה בסעיף  -"בעל זיקה" ]**

 הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

  

 המצהירחתימת 

  

 א י ש ו ר

_______________________________________  של (________________)מ.ר.  עו"ד, ______________ אני החתום מטה,

 הופיעו בפני ה"ה _________________________"(, הרשום לעיל, מאשר כי ביום הקבלן)להלן: "

   ת.ז.   

   ת.ז.   

עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם ולאחר שהזהרתיו/ה כי  

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

  

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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חתימה וחותמת 

 המציע/מורשי חתימה

 

 6נספח א'

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק
 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את , _____________בעל  ת.ז מס'  ,_____________אני הח"מ, 

 בזאת בכתב כדלקמן: ה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ה/האמת וכי אהיה צפוי

ן תצהיר זה "( ומוסמך ליתהמציע)להלן: " ______________אצל  _____________כ ת/אני משמש
 רו.ובשמו ובעב

 בתצהיר זה:

גם בעל  -הוא חבר בני אדם מציע ה, בעל השליטה בו, ואם מציעהמי שנשלט על ידי  -" בעל זיקה"
 השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 1968 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"

 (את המשבצת המתאימה -Xסמן ב:     )לקבלןהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה 

 (2002בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט -לא הורשעו בפסק 
)להלן   1991  -לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 מועד תצהיר זה.בשנה שקדמה לו"( חוק עובדים זרים" -

לפי חוק  (2002בינואר  1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )הורשעו בשתי עבירות או יותר     
 תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד מתן עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד

 ההרשעה האחרונה.

  זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

  

  חתימת המצהיר

 א י ש ו ר

___________________________________________  של (______________)מ.ר. עו"ד, אני החתום מטה, ______________

 הופיעו בפני ה"ה _______________________"(, הרשום לעיל, מאשר כי ביום הקבלן)להלן: "

   ת.ז.   

   ת.ז.   

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 
 עוה"ד()חתימה וחותמת 
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חתימה וחותמת 

 המציע/מורשי חתימה

 

 7נספח א'
 

 תצהיר על היעדר הרשעות של עובדי המציע

 אני החתום מטה: 

 _________________________ שם פרטי: 

 _________________________ שם משפחה: 

  _________________________ תעודת זהות:

"( המציעבעל/ת זכות חתימה בחברה: __________________)להלן: "
 ח.פ.:_________________________

מצהיר/ה בזאת כי כל העובדים, מנהלים או מי מטעם המציע, לרבות המציע בעצמו, אשר יועסקו במתן 
ו/או עבירות השירותים נשוא מכרז, במהלך כל תקופת ההתקשרות, לא הורשעו בעבירות שיש בהן קלון  

בודה כדוגמת העבודות והשירותים נשוא מכרז בעבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העו/או פיסקאליות 
      .זה

 אני מצהיר כי העובדים אשר יועסקו על ידי במסגרת מתן השירותים הינם :

 _______________, ת.ז_______________

 _______________, ת.ז_______________

 _______________, ת.ז_______________

    

 חותמת החברה/הספק חתימה

 ו ר א י ש

 ( _________________)מ.ר.  עו"ד,    אני החתום מטה,

_ __________ת.ז. _________הופיעו בפני ה"ה ___ _________________________מאשר כי ביום 

 __________ת.ז.___ _________וה"ה_____

הקבועים בחוק, באם ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  
 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

_____________________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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חתימה וחותמת 

 המציע/מורשי חתימה

 

 8נספח א'

 2001-לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין, התשס"א –תצהיר 

 אני החתום מטה: 

 _________________________ שם פרטי: 

 _________________________ שם משפחה: 

  _________________________ תעודת זהות:

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

"התאגיד"( אשר מגיש הצעתו במכרז מס' . הנני מנהל של חברת _________________ )להלן: 1
, למוסדות חינוך ומוסדות רווחה  וכלוסיית רווחה, אלמתן שירותי הסעות לפעוטות ובוגרים, 1/2022

 )להלן: "העבודות"(.

המועסקים על ידי, מורשים לעסוק בעבודה עם ילדים לפי חוק למניעת  . הנני מצהיר כי כל הנהגים2
 .2001-העסקת עברייני מין, התשס"א

    

 חותמת החברה/הספק ת המצהירחתימ

 א י ש ו ר
 

 _________________מאשר כי ביום , (_________________)מ.ר. עו"ד __________________, אני החתום מטה,

 __________ת.ז.___ __________ וה"ה___________ת.ז. ______הופיעו בפני ה"ה ____

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

 

       _____________________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 המציע/מורשי חתימה

 

 9נספח א'

 תקופת העסקה האם מורשה ןומספר רישי מספר ת"ז שם הנהג

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 א י ש ו ר
 

 _________________מאשר כי ביום , (_________________)מ.ר. עו"ד __________________, אני החתום מטה,

 __________ת.ז.___ __________ וה"ה___________ת.ז. ______הופיעו בפני ה"ה ____

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם 

 ה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.לא יעשה/תעש

 
       _____________________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
 


