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 ההתאחדות לכדורגל בישראל

7-000171-58 עמותה רשומה מס'  

 

 הזמנה להציע הצעות להסעות באוטובוסים לנבחרות ישראל ונבחרות אורחות – הזמנה מס' 4/22

 

 פרק א': הוראות כלליות

"( מזמינה בזאת הגשת הצעות להסעות באוטובוסים ההתאחדות)")ע"ר( ההתאחדות לכדורגל בישראל  

להציע הצעות ובהתאם לדרישות ולתנאים הזמנה זו התאם לבלנבחרות ישראל ונבחרות אורחות 

 המפורטים במסמך ההזמנה ובנספחיה.

חתם בין הזוכה לבין בהתאם להזמנה זו ולחוזה שיספק את השירותים המציע שיבחר כזוכה י 

 ההתאחדות.

 

 הגדרות

 יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה כל עוד לא הסתיים המועד להגשת הצעות.  –" משתתף" 

 יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה והגיש להתאחדות הצעה במועד, לפי תנאי הזמנה זו.  - "מציע" 

 עמו/עימם בתום ההליך.המציע/המציעים שההתאחדות החליטה להתקשר  - "זוכה" 

הכוונה גם בלשון נקבה וגם בלשון רבים,  "זוכה"או בכל מקום בהזמנה בו נאמר "משתתף", "מציע"  

 .על פי הקשר הדברים

 

 מסמכי ההזמנה

מהווים את  ,, לרבות מסמך זהמצורפים למסמכי ההזמנה ובין אם לאו(אם )בין  המסמכים הבאים 

 "ההזמנה":

 .הצעת המציעטופס להגשת  – 'אנספח 

 .הצעת המציע –' בנספח 

 .טופס פרטי האוטובוסים -1נספח ב'

  .טופס פרטי הנהגים – 2'ב נספח

 .ההזמנהנוסח ערבות  – ' גנספח 

 .נוסח הסכם ההתקשרות ונספחיו – 'דנספח 

 .ההתאחדות לכדורגלהמסמך על כל חלקיו ונספחיו הנו רכוש 

למעט לצרכים פנימיים של אין להעתיק או לשכפל או לצלם בנייר או בכל מדיה אחרת את המסמך 

 ו/או המציע הקשורים ישירות לגיבוש ההצעה והגשתה 

 מראש ובכתב ההתאחדות לכדורגללהעביר או לגלות כל חלק ממנו לכל גורם אחר ללא אישור 
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, לפי עד למועד האחרון להגשת ההצעות ההתאחדות רשאית בכל עתבמהלך הליכי הבחירה של הזוכה,  

מסמכים, תוספות, או הבהרות, שיועברו לכל המציעים והם יהוו חלק  הבלעדי, להוסיףשיקול דעתה 

 .ויחייבו את כלל המשתתפים ו/או המציעים בלתי נפרד מהזמנה זו

, לפי שיקול דעתה המוחלט, לתקן או עד למועד האחרון להגשת ההצעות ההתאחדות רשאית בכל עת 

 ,המשתתפים בהליך יערכו את הצעותיהם או יתקנו אותן בהתאם לשינוייםלשנות את המסמכים הנ"ל. 

  כאמור.

 

 רכישת מסמכי ההזמנה

ש"ח, שלא יוחזרו למציע ו/או למשתתף, יקבל כל מציע ו/או משתתף שני  1,500 תמורת סכום של 

 עותקים של הזמנה זו.

 רכישת מסמכי ההזמנה היא תנאי להשתתפות בה ולהגשת הצעה. 

 

 והבהרותהסברים 

רוכשי ההזמנה יהיו רשאים להגיש שאלות, בכלל זה שאלות והבהרות בדבר אופן הכנת ההצעה והנוהל  

המועד )להלן: " 12:00בשעה  21/4/2022 מיום לא יאוחר להגשתה, למחלקת הרכש של ההתאחדות,

. את השאלות וההבהרות יש לשלוח בכתב, למייל "(האחרון להגשת שאלות הבהרה

 kikia@football.org.il בקובץ ,WORD .בלבד 

ו/או אם יהיה לו ספק כלשהו בקשר ימצא משתתף אי בהירות, סתירות, שגיאות, או אי התאמות, היה ו 

עליו להודיע על כך, בכתב, למנהלת הרכש בהתאחדות, הגב' למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו, 

  .למועד האחרון להגשת שאלות הבהרהעד  ,דלרקיקי א

תכלול את שם המציע, שם הפונה מטעמו, מספר טלפון וכתובת לעיל  1213בסעיפים כל פנייה כאמור  

 שובות, ככל שתמצא לנכון לעשות כן.הדואר אלקטרוני שאליה תשלח ההתאחדות את הת

שאלות, השגות, בקשות להסברים נוספים או הבהרות כאמור בסעיף זה או אי מתן  משלוחמובהר כי  

 אינם דוחים את המועד האחרון להגשת הצעות. –תשובות על ידי ההתאחדות 

מהשאלות או ההתאחדות אינה מתחייבת להשיב לשאלות שיופנו אליה והיא רשאית להשיב לחלק  

 להשיב באופן חלקי לשאלות מסוימות.

באמצעות דוא"ל, ככל שתמצא לנכון לעשות כן,  ,תשובות או הבהרות תשלחנה בכתב על ידי ההתאחדות 

לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההזמנה. יודגש, כי רק תשובות, הבהרות, או החלטות שתשלחנה 

 בכתב, לכל המשתתפים, תחייבנה את ההתאחדות. 

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של ההתאחדות, אלא אם ניתנה בכתב, ונשלחה  

אין ההתאחדות אחראית לכל פירוש או הסבר שיינתן בעל פה  .לכלל המשתתפים בדואר אלקטרוני

 למשתתפים אף אם פירוט או הסבר כאמור ניתנו על ידי עובד/י ההתאחדות או מי מטעמה.

ושבו לא התבקשה הבהרה על ידי מי מהמציעים או סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה בכל מקרה של  

והמציעים יהיו מנועים  יחייב הפירוש שיקבע על ידי ההתאחדות -ניתנה הבהרה על ידי ההתאחדות 

 .מהעלאת טענות כלשהן בדבר אי בהירות, סתירה ו/או אי התאמה במסמכי ההזמנה

mailto:kikia@football.org.il
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, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי על ידי ההתאחדות נוי שיישלחו למציעיםתשובות, הבהרות או הודעות שי 

ההזמנה ויצורפו על ידי המציעים להצעתם, כשהן חתומות על ידם בתחתית כל עמוד, וזאת לאישור כי 

 הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות.

 

 הגשת הצעות

הוא מכיר את הדין בישראל, ואת תנאי ההזמנה, לרבות בהגשת ההצעה מצהיר המציע ומאשר כי  

דרישות החלות על המשתתפים/ המציעים ו/או הזוכה, וכי הוא מסכים לכל תנאי ההזמנה, על כל 

, וכי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בכל הליך שיפוטי ומעין מרכיביה, חלקיה ונספחיה

 .ונספחיה חלקיה ,שיפוטי כנגד תנאי ההזמנה על כל מרכיביה

חתומים על ידי המציע  ההזמנההמבקש להציע הצעה יגיש הצעתו כשהיא מלאה וכאשר כל מסמכי  

 במסירה, רמת גן, 299בשולי כל עמוד, למשרד מנהלת הרכש בהתאחדות באצטדיון ר"ג, דרך אבא הלל 

 . "(האחרון להגשת ההצעותהמועד להלן: "לעיל ו) 16:00השעה עד   12/5/22 ,'הידנית, לא יאוחר מיום 

 .לא תתקבלנה –שתוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות  הצעות 

תוגש בשני  עותקים, חתומה בשולי כל  ,ההצעה, על כל חלקיה )כולל מסמך הזמנה זה על כל נספחיו( 

 אחד משני העותקים הנ"ל ורשים לחתום בשם המציע ובצירוף חותמת.המעמוד, כאמור לעיל, על ידי 

 יהיה המקור והשני יהיה מקור או העתק ועליו חותמת עו"ד עם אישור נאמן למקור.

חלקה מעטפה ל כל עותק ממסמכי ההצעה יוכנס למעטפה חלקה סגורה, ושתי המעטפות יחד יוכנסו 

הציע הצעות להסעות באוטובוסים לנבחרות ישראל ל 4/22 הזמנהשעל גביה רשום: " ,)שלישית( סגורה

כנגדה יינתן על ידי ההתאחדות אישור ", ללא ציון שמו של המציע על גבי המעטפה, וותולנבחרות אורח

 קבלה המפרט את מועד )יום ושעה( המסירה.

, וכל מועד אחר בהליכי הבחירה, בכל האחרון להגשת ההצעותההתאחדות רשאית להאריך את המועד  

שהודעה על כך תישלח למציעים  , ובלבד, לפי שיקול דעתהלפני המועד האחרון להגשת ההצעות שלב

 .ולמשתתפים באמצעות דוא"ל

, יישמרו המעטפות עד לפתיחתן בתוך תיבה/כספת נעולה אשר האחרון להגשת ההצעותמועד הלאחר  

 תיועד לשמירת מסמכי ההצעות.

תעשה בנוכחות נציגי ועדת מכרזים של ההתאחדות ובהתאם לקבוע בתקנון  כספתה/פתיחת התיבה 

 ההתאחדות.

עמד פתיחת התיבה/הכספת ייערך פרוטוקול בו יירשמו, בין היתר, מספר המעטפות שנמצאו במ 

 בתיבה/בכספת, תכולתן, זיהוין וככל שניתן גם המחיר המוצע, לפי העניין.

הצעה שלא תכלול את כל המסמכים והאישורים הנדרשים, לפי תנאי ההזמנה, עלולה להיפסל, לפי  

 שיקול דעתה של ההתאחדות.

משתתף אינו רשאי לערוך שינוי או תוספת במסמכי ההזמנה, או לציין הסתייגויות ותנאים /מציע 

, ההתאחדות רשאית -שינויים(, אלא אם נאמר אחרת במפורש. הוספו שינויים  -בתשובותיו )בסעיף זה 

  לפי שיקול דעתה הבלעדי:

 .להתעלם משינויים אלה, כאילו לא נכתבו 
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 ויים לתקן את הצעתו.או לדרוש מהמציע שהוסיף שינ 

 או לפסול את ההצעה. 

חתימתו של המציע על הצעתו תשמש כאישור על הסכמתו לכל האמור בהזמנה על כל נספחיה, לכל  

 נספחיה.או /יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד תנאי ההזמנה ו הואתנאיה, ו

 הזמנהכולל ערבות ה ,ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים בהזמנה 

 בהזמנה בלבד.  המציע)ומסמכים נוספים אם יצורפו(, יהיו על שם 

מדויקים ובהירים, בכל הנוגע למידע המבוקש ולא יכלול במישרין  ,המציע יכלול בהצעה פרטים מלאים 

מד והצעה אשר תכלול דבר העאו בעקיפין, או בדרך של השמטה, מידע או תשובה העלולים להטעות. 

 רה או שאינו מתיישב עם הוראות ההזמנה, עלולה להיפסל, לפי שיקול דעתה של ההתאחדות.בסתי

המציע ישתמש בהצעתו במושגים ובביטויים הקבועים במסמכי ההזמנה, וישתמש במונחים באופן  

 עקבי. 

 ,המשתתפים/הבהרות והסברים מן המציעים, לפי שיקול דעתה, לדרוש בכל עת ההתאחדות רשאית 

לגלות פרטים מלאים כן לדרוש מן המציעים/המשתתפים, כולם או חלקם, , וחלק מהםכולם או 

, מקורות המימון, איתנות פיננסית וכן כל מידע הם, מבנה ההון שלהם, עסקיםומדויקים בדבר זהות

 אחר שלדעתה יש עניין לגלותו.

מוטלות על המציע, במלואן, וההתאחדות לא תישא בהן או  ההצעהההוצאות הכרוכות בהגשת  כל 

 בחלקן, בכל מקרה שהוא.

, הינן מהותיות ויסודיות והמציע יהיה מנוע בעתיד ההזמנהשאר הוראות גם הוראות סעיף זה, כמו  

תה של ההתאחדות לנהל את ההליך ודרך ומלהעלות כל טענה מכל מין וסוג כלשהו, לגבי ההליך, סמכ

 ה.בחירת הזוכ

 תנאי סף

  .הגשת ההצעותהאחרון לבמועד בכל הדרישות המפורטות להלן ד ועמעל כל מציע ל 

חייבים להתקיים תנאי הסף , מובהר בזאת שבהזמנה זולמען הסר ספק, ומבלי לגרוע מן האמור  

 הסף של תנאי במצטבר במשתתף שהוא עצמו המציע. לפיכך, הצעה הכוללת הסתמכות על התקיימותם

 או מי מהם בגוף אחר הקשור בדרך כלשהי עם המציע תיפסל.

  תנאי סף כלליים

  המציע הינו תאגיד הרשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו. 

כנגד המציע או מנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע ביכולתו לקיים את התחייבויותיו  

מקצתן, ככל שהמציע יזכה בהזמנה, ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי  עפ"י הזמנה זו, כולן או

 פשיטת רגל ו/או פירוק.

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של  

 המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".
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 תנאי סף מקצועיים

  :אשר בבעלותו משרד הסעות הואהמציע  

אוטובוסים  20וכן,  ;נוסעים 53בעלי יכולת הסעה של עד  אוטובוסים 40לפחות  

 .זעירים ציבוריים

 . ואילך 2017יהיו משנת ייצור  ף זהמפורטים בסעיה כל כלי הרכב

 ואילך. 2020 משנת ייצור ,נוסעים 53בעלי יכולת הסעה של   יםאוטובוס 2 לפחות 

לרבות כלי רכב המצוי בהחזקתו ובשימושו הבלעדי  משמע: וז הזמנהב "בעלות על כלי רכב"

שכלי הרכב מצויים מורשה  עם חברת ליסינג המציעמכוח חוזה ליסינג עליו חתום מציע, של ה

  .בבעלותה

 הוא בעל ניסיון קודם של לפחות חמש שנים בתחום הסעות אוטובוסים.המציע  

על פי כל דין לניהול משרד הסעות להובלת אנשים בשכר  נותהוא בעל אישורים/ רישיוהמציע  

 ולביצוע הסעות כמפורט במסמכי ההזמנה.

 מעסיק באופן קבוע ושוטף קצין בטיחות בתעבורה. מציעה 

 בו או לגבי בעלי מניותלא יורשה להשתתף מי שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות קיים לגביו  

ו/או החזקותיו לבין ו/או תפקידיו ניגוד עניינים מהותי בין עסקיו  ,או ממלאי תפקידים בו או זכויות בו,

נשוא הזמנה זו. למציע לא תהיה כל טענה כלפי ההתאחדות במידה  הסכם השירותיםהנדרש לביצוע 

 ויוחלט שהוא אינו רשאי להשתתף בהליך עקב ניגוד עניינים כמפורט בסעיף זה.

 המסמכים הבאים:יצרף להצעתו את המציע  

או כל משרד אחר בו מתנהל רישום לגבי סוג התאגיד  ודת רישום מאושרת ע"י רשם החברותתע 

 הרלוונטי.

 .אישור המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסי מע"מ כדין 

אישור עורך דין המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט את שמות המנהלים,  

 .המציע או השותפים בתאגידאו הזכויות בעלי המניות 

 להוכחת עמידתו בתנאי הסף המקצועיים יצרף המציע להצעתו את המסמכים הבאים: 

אוטובוסים  20-ונוסעים  53בעלי יכולת הסעה של עד אוטובוסים  40רשימה של לפחות  

ואילך, כולל  2017משנת ייצור  המציעבבעלות המצויים ציבוריים זעירים /רכבים מסחריים 

אוטובוסים בעלי יכולת  2ייצור ומס' רישוי( ופירוט של לפחות  תיאור )מספר מושבים, שנת

  ואילך. 2020נוסעים משנת ייצור  53הסעה של 

  .השנים האחרונות 5-, מלפחותמוסדיים מזמינים  3 -אישורים והמלצות בדבר ניסיון קודם מ 

 .בתעבורה הבטיחות קצין של תקפה תעודה 

 ממשרד התחבורה.רישיון תקף להפעלת משרד הסעות בשכר  

 

 נוספים שיצורפו להצעהאישורים ומסמכים 

 להצעה יצורפו האישורים והמסמכים הבאים:נוסף על האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  
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, הכל כמפורט חוברת ההזמנה על כלל נספחיה כשהם מלאים, חתומה בכל עמוד ע"י המציע 

 .בהוראות הזמנה זו

 ערבות ההזמנה. 

שאלות ההבהרה והתשובות להן, כפי שישלחו למשתתפים על ידי ההתאחדות, כאשר הן  

 חתומות ע"י המציע.  

 קבלה על רכישת מסמכי ההזמנה. 

 .כולל שם מלא ומספר ת"ז או מועסקים על ידו רשימת הנהגים העובדים עבור המציע 

העדר עבר פלילי בדבר לדרוש הצהרה  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,ההתאחדות תהא רשאית

 ועבירות תנועה של הנהגים הנ"ל.

אישור על טיפולים במוסך מורשה של כל אחד מהאוטובוסים/הרכבים המסחריים הנמצאים  

 בבעלות המציע, בפיקוח קצין בטיחות בתעבורה  מוסמך. 

 סניפים ומשרדים במקומות שונים בארץ )אם ישנם(.פירוט  

 ערבות הזמנה כמפורט במסמכי הזמנה זו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההתאחדות תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  

)לרבות בקשר להוכחת כלשהם בקשר להצעה ו/או מסמכים לאשר למציע/משתתף להשלים פרטים 

 בכל מועד.עמידתו בתנאי הסף( 

יעים אישורים ו/או ההתאחדות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמצ 

 מסמכים נוספים שלדעתה יש עניין בהמצאתם.

 

 להצעה ערבות בנקאיתצירוף 

בלתי  אוטונומית,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שקלית צמודה למדד המחירים לצרכן,  

 להזמנה זו. "גכנספח "בנוסח המצורף  ₪  50,000של מותנית, לטובת ההתאחדות, בסך 

 עלולה להביא לפסילת ההצעה. 'ג נספחערבות בנקאית שלא בהתאם לנוסח שצורף כמובהר, כי הגשת  

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מסמכויותיה של ההתאחדות, מקום שצורפה ערבות בנקאית  

, ההתאחדות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להימנע מפסילת "גנספח "בנוסח החורג מנוסח 

 הצעה ותחת זאת: ה

 . "גנספח "נוסח המצורף כהתאם ללדרוש מהמציע להגיש ערבות בנקאית מתוקנת ב 

 להתעלם מהחריגות כאילו לא נכתבו. –ככל שמדובר בחריגות שאינן מהותיות  

( סכום 1היא חריגה המתייחסת לאיזה מן התנאים הבאים: ) חריגה מהותיתמובהר כי לצורך סעיף זה, 

; ( תוקף הערבות4( היותה של הערבות ערבות בלתי מותנית; )3( האוטונומיות של הערבות; )2הערבות; )

 .( פרק הזמן שבתוכו תחולט הערבות בהתאם לדרישת ההתאחדות5)

שת ההצעות, כשהיא ניתנת יום מהמועד האחרון להג 90תעמוד בתוקפה למשך  הבנקאיתערבות ה 

 דרישת ההתאחדות. מקבלת  ימים 3בתוך לחילוט 

 המציע חייב להיות הנערב בערבות. 
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ההתאחדות רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הבנקאית לתקופה אשר תיקבע על ידי  

 ההתאחדות.

חתימת החוזה עמו היה ותודיע ההתאחדות למציע, על זכיית הצעתו, תחייב ההצעה את המציע עד ל 

וההתאחדות תהיה רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הערבות בהתאם, עד למועד חתימת 

 החוזה.

הצעתו נתקבלה ולא יאריך את תוקף הערבות על פי דרישת ההתאחדות כאמור לעיל, ו/או זוכה אשר  

 רק הזמן שנקבעפתוך על הסכם ההתקשרות כפי שיוגש לו, לחתימתו, על ידי ההתאחדות, לא יחתום 

 להמציא ערבות ביצועיימנע מאו או יימנע מלמלא תנאים מוקדמים לתחילת ביצוע ההתקשרות,  לכך,

רשאית, לפי שיקול דעתה ההתאחדות תהא הזמנה זו, ל 'ד נספחכהסכם ההתקשרות שצורף כמצוין ב

 מזכותה לכל סעד נוסף., כפיצוי מוסכם מראש, מבלי לגרוע )כולה או חלקה( את ערבותוהבלעדי, לחלט 

 כמו כן ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה ההתאחדות רשאית לבטל את זכייתו.

הערבות תוחזר לזוכה אך ורק לאחר החתימה על החוזה ועל כל מסמך נלווה אחר ולרבות המצאת  

 ערבות בנקאית להבטחת הביצוע, כנוסחה בנספחי ההסכם. 

דעתה הבלעדי, לחלט ערבות של מציע בהתקיים איזה  ההתאחדות תהיה רשאית, בהתאם לשיקול 

 ב)ב( לתקנות חובת המכרזים.16מתנאי תקנה 

 

 בבחירת המציע הזוכה שיקולי ההתאחדות

אין בשיקולים שיובאו להלן כדי להגביל את שיקול דעתה של ההתאחדות בצורה כלשהי. על המציע  

נכלל הכל מידע מציע עצמו או בדה ויחול, בחלה חובה לעדכן את ההתאחדות, בכל שינוי אשר יחול, במי

 בהצעתו.

יכולתו של המציע לבצע  ,הצעההאיכות , בשיקולי ההתאחדות יילקחו בחשבון, בין היתר, סכום ההצעה 

סיון ינ המלצות שהתקבלו, ,ההסעותסיונו של המציע בתחום יאת הנדרש בהזמנה זו במקצועיות, נ

 שקיים.העבר של ההתאחדות בעבודה עמו, ככל 

 

 דיון עם המציעים וניהול משא ומתן

אחדים מהם, או , ן המציעיםו/או התמחרות בי נהל משא ומתן עם המציעיםרשאית לההתאחדות  

משא  לנהלההתאחדות אינה מתחייבת יובהר, כי  שהצעותיהם תמצאנה מתאימות, על פי שיקול דעתה.

 כל המציעים, או מי מהם. ו/או התמחרות ביןומתן 

מביע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני המשתתפים האחרים וכן כל הצעה שייתן במהלך המציע  

המו"מ/ההתמחרות כאמור )פרט למידע שהוא בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, אשר סומן ככזה 

 (.ותנאיה התמורה המוצעת ,במסגרת ההצעה ואינו נוגע ישירות לאיכות ההצעה

מכל הצעה שניתנה על ידו במהלך המשא ורית או מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו המק 

רשאי להוסיף, להבהיר ולשפר את הוא להפכה לכדאית פחות להתאחדות, אך ומתן/התמחרות או 

או הפך אותה לפחות כדאית חזר בו מציע מהצעתו  הצעתו, בהתאם להנחיותיה של ההתאחדות.

 ערבותו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי., ההתאחדות תהיה רשאית לחלט את לעיל כאמורלהתאחדות 
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כאמור, תנהל ההתאחדות פרוטוקול אשר יתעד את עיקרי  ,במהלך ניהול מו"מ/התמחרות עם המציעים 

 .הדברים

 

 שינוי ההזמנה או ביטול ההזמנה

לבטל את ההזמנה כולה, ו/או חלקה ו/או לא לחתום על החוזה  שומרת לעצמה את הזכותההתאחדות  

 כל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.ו/או לא לבצעו מ

ההתאחדות תהיה רשאית לוותר על דרישות ו/או קיום תנאים כלשהם ו/או להתנות תנאים כלשהם  

-בין אם עלוידי התייחסות לתנאים בהזמנה זו, -עלאם ו/או להתנות תנאים חדשים ו/או נוספים, בין 

הצעות, ובלבד שניתנה על כך הודעה הת המועד האחרון להגשלפני  בכל עתחדשות,  הזמנותידי הוצאת 

(, והכול לפי שיקול הוגשהואפשרות לתקן את הצעתו בהתאם )במקרה שבו הצעתו כבר  משתתף/למציע

  דעתה הבלעדי של ההתאחדות.

 ,ההזמנה לפי שיקול דעתהומסמכי לשנות את תנאי לתקן או  שומרת לעצמה את הזכותההתאחדות  

מסמכים, תוספות, או ובכלל זה, להוסיף להזמנה  ,למועד האחרון להגשת ההצעותבכל שלב עד 

  הבהרות, שיועברו לכל המציעים באמצעות דוא"ל והם יהוו חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

כל הודעת שינוי כאמור תישלח למציעים באמצעות דואר אלקטרוני, ותחייב את כלל המציעים.  

 עותיהם או יתקנו אותן בהתאם לשינויים, כאמור.יערכו את הצ המציעים/המשתתפים

ו/או שלא לחתום על ו/או לשנות את היקפה או תנאיה אם תחליט ההתאחדות לבטל את ההזמנה  

או דרישה ו/או טענה מכל זוכים בהזמנה כל תביעה ו/המציעים/המשתתפים/מי מהלא תהיה ל -החוזה 

לקבל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי  םזכאי יולא יה םכלפי ההתאחדות או מי מטעמה, וה סוג שהוא

 .כלשהם, לרבות בגין הוצאות שהוצאו לשם הגשת הצעת המחיר, הפסד רווחים צפויים וכדומה

 ביותר או בכל הצעה שהיא. זולהההתאחדות אינה מחויבת לבחור בהצעה ה 

 

 הסכםההחלטה על הזוכה וחתימת 

ותודיע על כך למציעים. הודעה כאמור תחייב את  בהליך זהאו הזוכים ההתאחדות תחליט על הזוכה  

 ההתאחדות רק אם תישלח למציעים כשהיא חתומה על ידי המוסמכים לכך מטעם ההתאחדות.

ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודה בין יותר ממציע אחד ו/או להתקשר רק לגבי  

 די.חלק מהעבודה עם מציע מסוים, הכול עפ"י שיקול דעתה הבלע

להזמנה זו, בתוספת הפרטים הרלוונטיים  'דכנספח בנוסח המצ"ב  התקשרותההזוכה יחתום על הסכם  

ימי עסקים מיום שיומצא לו  14אשר יוספו ע"י ההתאחדות, בהתייחס להצעה הזוכה, וזאת תוך 

ההסכם ע"י ההתאחדות. הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, או סמכות מעבר לכתוב בהסכם, 

לרבות בשל מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הבנה, פרטיכל, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, 

 לרבות במסגרת ההליכים לקראת כריתתו, ואף לאחר שנחתם.

והודעת הזכייה אשר  ד'נספח  -חתם ההסכם עם הזוכה, כאמור לעיל, יהוו ההסכם כל עוד לא נ 

נשלחה/נמסרה ע"י ההתאחדות לזוכה, את המסמכים הממצים והמחייבים בין ההתאחדות לבין 

 הזוכה.
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זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר  , לרבות הזוכה,בכל מקרה לא יהיה מציע 

 לה.להשתתפותו בהליכים א

 

 הבהרות והוראות נוספות

, ולא יחולו עליה הוראות דיני 1992 –חוק חובת מכרזים, תשנ"ב הזמנה זו אינה מכרז כהגדרתו ב 

והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה אינם חלים  1992-המכרזים. מובהר, כי חוק חובת מכרזים, תשנ"ב

"מכרז" הדבר נעשה למען הנוחות  גם אם נעשה בהזמנה זו שימוש במונח ועל הליך זה. על ההתאחדות

 בלבד.

או ההסכם להתאחדות לכדורגל לאחר \הגשת הצעה ו. אינה מהווה הצעהלהציע הצעות הזמנה זו  

 ידי המציע לא תהווה קיבול.-שנחתם על

כדי לחייב את ההתאחדות להתקשר לא יהיה בעצם פרסום ההזמנה ו/או בקבלת הצעות ו/או בבחינתן  

בות כלשהי ו/או מצג יו/או כדי ליצור התחיכלשהו או עם מי מהמציעים/משתתפים  משתתף/עם מציע

  .המשתתף/כלשהו של ההתאחדות לכדורגל כלפי המציע

בנוסף על האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכלליותו, ההתאחדות לכדורגל תהיה רשאית להחליט כל החלטה,  

הצעות להצעת  הזמנותשהיא, ולהוציא לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות החלטה שלא לקבל הצעה כל

יהא זכאי לקבלת תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם,  משתתפים/מבלי שמי מהמציעיםחדשות, 

ת, הפסד רווחים צפויים וכדומה, להאריך את המועד והצעהלרבות בגין הוצאות שהוצאו לשם הגשת 

 לקבלת ההצעות בתנאים שתקבע.

 ., רשאית ההתאחדות לנהל עימו משא ומתן נוסףבהזמנהגם לאחר קבלת החלטה על הזוכה  

תנאי ההסכם שייחתם עם לו/או  התנאיהזמנה זו או להסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע ל 

 .יפו-הזוכה/ים תהא של ביהמ"ש המוסמך בתל אביב
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 פרק ב': מהות ההזמנה

 ההזמנה מהות

 ההתאחדות באוטובוסים.נשוא הזמנה זו הינו, כאמור, ביצוע הסעות מטעם  

, תנאיה ואופן ביצועה, מפורטים בחוזה המלאה מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, תיאור העבודה 

 המצורף כנספח ד' להזמנה זו. 

כאיזה " יוגדר כלי רכבהמפורטות להלן. בסעיף זה "לבצע הסעות בכל אחת מהחלופות  יידרש הזוכה 

 להלן, בהתאם לדרישת ההתאחדות. 85מסוגי כלי הרכב המפורטים בסעיף 

  )כולל נהג( לשירות ההתאחדות כלי רכב העמדת  –" יום צמוד" 

 (.יחדיו ק"מ )לשני הכיוונים 300שעות, עד למרחק נסיעה של  10 בןלמשך יום עבודה 

  )כולל נהג( לשירות  כלי רכבהעמדת  –" יום צמודחצי " 

  ק"מ )לשני  200שעות, עד למרחק נסיעה של   5ההתאחדות למשך חצי יום עבודה דהיינו, 

 (.יחדיו הכיוונים

  )כולל נהג( כלי רכב העמדת  – "העברה לאימון/משחק" 

לתחנת  לשירות ההתאחדות, הכולל הסעה למקום האימון/משחק, המתנה במקום, וחזרה

 (.יחדיו ק"מ )לשני הכיוונים 200האימון/משחק עד למרחק נסיעה של עם תום המוצא 

 רות י)כולל נהג( לשכלי רכב העמדת  –" פעמית-העברה חד" 

 ההתאחדות לשם העברה חד פעמית של קבוצה/נבחרת כלשהי מאזור המרכז אל או משדה 

 גוריון או למקום אחר במרחק דומה.-התעופה בן

 : יוגדרו כדלקמן סוגי כלי הרכבלצורך הזמנה זו,  

 נוסעים לפחות 53אוטובוס בעל יכולת הסעה של  - 1סוג    

 נוסעים לפחות 35אוטובוס בעל יכולת הסעה של  - 2סוג         

 נוסעים לפחות  20אוטובוס בעל יכולת הסעה של   - 3סוג         

 אוטובוס זעיר ציבורי - 4סוג    

 רכב ונהגים נוספים במקרה של תקלות.כלי להבטיח כעתודה  יידרשהזוכה  

המצורף כנספח ד' להזמנה, ההסכם הוראות הזמנה זו ועל פי  זוכהמבלי לגרוע מהתחייבויותיו של ה 

לקבלת רישיונות והיתרים כדין בכל הקשור לביצוע ההסעות, לרבות  לדאוג  זוכהמובהר בזאת כי על ה

להסעה, רישוי הנהגים, פוליסות ביטוח תקפות לרכבים ו/או לנהגים, רישוי  רישוי הרכבים המיועדים

 אלחוט וכו' וכל האחריות לכל נזק שיגרם לכלי הרכב ו/או לנוסעים תחול עליו בלבד.

  להסעת נבחרות ישראל, בצבעי  ושישמש 1מסוג  יםאוטובוס 2לצבוע יידרש  זוכהה 

  ת נבחרת ישראל, הכל בהתאם לדרישות נותן חסו ההתאחדות לכדורגל / נבחרת ישראל /

 ההתאחדות.

 שברשותו.אוטובוסים  10 -הזוכה יידרש לדאוג לאינטרנט אלחוטי לפחות ב 
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שעות לפחות על מקום, מועד וסוג השירות הנדרש  24יקבל מההתאחדות הודעה מוקדמת של  זוכהה 

במסירות הנדרש שירות את התחייב לבצע יו, הרכב הנדרשיםכלי לרבות סוגי  ,על ידי ההתאחדות

  ובנאמנות, על פי דרישות ההתאחדות.

ההתאחדות רשאית על פי הנסיבות, לשנות או לבטל בכל עת את סוג ההזמנה, על פי שיקול דעתה,  

  כל תוספת שהיא. זוכהובמקרה כזה לא תשולם ל

 ם על הזוכה לדאוג שהאוטובוסים המוזמנים להסעת הנבחרות יהיו נקיים ותאי המטען ריקי 

  לשימוש הנבחרות בלבד. 

 

 תמורה ותשלומים

 כבסיס להצעתו של המציע, ישמשו הקריטריונים הבאים: 

   מושבים  35מושבים ומעלה,  20, אוטובוס של טובוס זעיר ציבוריואדהיינו,  –רכב סוג ה 

 , רכב מסחרי.מושבים ומעלה 53ומעלה או 

  מחיר ל"יום צמוד", מחיר ל"חצי יום צמוד",  –החלופות שפורטו לעיל, דהיינו  

                  מחיר ל"העברה לאימון/משחק" ומחיר ל"העברה חד פעמית" וכן המחיר הנדרש על ידו 

 בגין העברת ציוד לאימונים ולמשחקים.

  , בגין כל ק"מ ו/או שעת עבודה נוספת אם נדרשתהתוספת הנדרשת על ידו,  

 .מעבר לאמור לעיל

 , בגין נסיעה בשבתות ובחגים ו/או בין אם נדרשתהתוספת באחוזים הנדרשת על ידו,  

 בבוקר. 06:00בלילה ועד  22:00השעות 

  למחירים הנקובים לעיל בהתייחס לטורנירים שמאורגנים  הזוכההנחה באחוזים שיציע  

 על ידי ההתאחדות בישראל.

הוא הכרוכות בביצוע ההסעות, לרבות ומבלי ישא על חשבונו בכל ההוצאות מכל מין וסוג שזוכה ה 

 חלפים, תיקונים וכיוצ"ב. ,לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהוצאות שכר עבודה, דלק

 מההתאחדות תשלום על פי חשבונות מאושרים שיוגשו על  זוכהבתמורה לביצוע ההסעות, יקבל ה 

 ום הגשתם.יום מי 60בכל חודש. החשבונות המאושרים ישולמו שוטף + זוכה ידי ה

ו/או  זוכהיהיו על בסיס ההצעה שהוגשה על ידי ה זוכההקריטריונים לחישוב התשלומים שישולמו ל 

. המחירים שיסוכמו ו/או הודעת הזכייה במו"מ לאחר הגשת הצעה זוכהעל פי כל הסכמה שתושג עם ה

יכללו מס ערך מוסף ויתעדכנו אחת לשנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, כאשר מדד  זוכהעם ה

הבסיס הינו מדד שיהיה ידוע במועד הגשת ההצעה והמדד הקבוע יהיה המדד הידוע ביום הגשת 

 החשבון.

 

 תקופת ההתקשרות 

 הבלעדית ות, אשר עם סיומה, תהא להתאחדות הזכשנים 3תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה למשך  

 חמש של סימלית קמ, עד לתקופה חתאל חודשים כ 12של  ות נוספותתקופשתי להאריך את ההסכם ל

 , באותם התנאים.בסה"כ שנים
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  ערבות ביצוע

הזוכה בהליך יידרש להמציא להתאחדות, עובר לכריתת הסכם ההתקשרות, ערבות בנקאית צמודה  

 50,000 -בנוסח שיאושר על פי דעתה, בסכום השווה ללדולר ארה"ב ובלתי מותנת, לטובת ההתאחדות, 

היה ותחליט ההתאחדות לפצל את  י התחייבויות הזוכה עפ"י ההסכם.ו, וזאת להבטחת מילש"ח

 לכל זוכה. ₪  25,000ההתקשרות בין שני מציעים, יועמד סכום ערבות הביצוע על 

ימים מתום תקופת  90ובמשך  תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות עם הזוכההביצוע ערבות  

 .ההתקשרות

ההתאחדות תהא רשאית להחליף את הערבות הבנקאית בבטוחה מתאימה אחרת, וזאת על פי שיקול  

  דעתה המלא והמוחלט.

, ערבות או במקומה ההתאחדות רשאית לדרוש בנוסף לערבות הביצועמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא  

 פים בזוכה, במישרין ו/או בעקיפין.אישית של בעלי המניות ו/או של השות
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 טופס להגשת הצעת המציע

 נספח א'

 

 

______________)שם התאגיד/ העוסק המורשה(  מספר זיהוי ______________ באמצעות  הח"מ יאנ

מורשה/מורשי החתימה מטעמו מר/גב' ______________ ת.ז ____________, מר/גב' 

ים /ים ומצהיר/)היחיד מחייב את הרבים ולהיפך( מתחייב______________ ת.ז _________________

 בזאת כדלקמן:

 

 למיניהם, הבנו את תוכנם והננו מסכימים לכל האמור בהם. ההזמנהנו את מסמכי קרא .  1

 הננו מצרפים את מסמך ההזמנה כשהוא חתום על ידינו.      

 

 כדלקמן: הזמנההננו מצהירים בזאת כי אנו עומדים בדרישות תנאי ה .  2

 

 מוסף אנו מנהלים ספרי חשבונות ופנקסים על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך .א
 

 .______ברשותנו כלי הרכב כמפורט בנספח  .ב
 

 ._____כמפורט בנספח  -מצ"ב רשימת נהגים העומדים לרשותינו )שם מלא ומס' ת.ז.(  .ג
 

 ברשותנו כל האישורים וההיתרים הדרושים, על פי כל דין, לצורך ניהול משרד הסעות וביצוע  .ד
 ההסעות הדרושות. מצ"ב האישורים ופרטי המשרד. 

 

 .סמך המפרט את דרך ושיטת ארגון ההסעות המוצעים על ידינו מצ"ב מ .ה
 

  אישור עו"ד על מורשי החתימה מטעם המציע ועל בעלי מניות או הזכויות או השותפים מצ"ב  .ו
 בתאגיד המציע.

 

  תעודת רישום המאושרת על ידי רשם החברות/השותפויות או כל משרד אחר בו מתנהל מצ"ב  .ז
 רישום לגבי סוג התאגיד.

 

אנו מתחייבים לבצע את הנסיעות ע"י רכבנו ונהגנו ולא ע"י קבלני משנה מכל סוג שהוא. כל הפעלה  . 3

 של קבלני משנה, ללא אישור בכתב מחשב ההתאחדות, תהווה הפרה של ההסכם.

 

  אנו בעלי הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע ההסעות והננו מצרפים בזאת אישורים והמלצות .  4

 מוסדות לפחות. 3 –יון קודם מ בדבר ניס
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   .   ידוע לנו כי אין ההתאחדות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכי 5

 ההתאחדות רשאית לנהל מו"מ עם מציע ו/או מציעים שעל פי שיקול דעתה ולנהוג, כמפורט          

 בתנאי ההזמנה.         

 

 ההזמנהכנדרש בתנאי ₪   ______רצ"ב ערבות בנקאית על סך . 6

 

 . רצ"ב הקבלה המקורית בדבר רכישת מסמכי ההזמנה. 7

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

_________________ 

 שם המציע       

 

 

____________________ 

 כתובת ומס' טלפון       

 

___________________    

 חתימת המציע      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  ________________ 

   

   

 תאריך               
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החותמים הנ"ל מר/גב' ___________   אני הח"מ  רו"ח/עו"ד ________________מאשר בזאת כי

 מוסמכים לחתום בשם ______________ ולחייב אותו/אותה בהצעה זו.  -ומר/גב' _____________

 

 חתימה וחותמת:_______________                                 תאריך: _______________                    
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 נספח ב'

 הצעת המציע

 

 

חצי יום  יום צמוד  .1

 צמוד

העברה 

 לאימון

העברה חד 

 פעמית

העברת 

 ציוד

      אוטובוס  

      מושבים 20 א.

      מושבים 35 ב.

      מושבים 53 ג.

 

 

אוטובוס זעיר  .2
 ציבורי

 

     

 

 

 ₪.______ לתנאי ההזמנה 12.3תוספת נדרשת בגין כל שעת עבודה מעבר כאמור בס"ק  .2

 

 .₪ לתנאי ההזמנה _________  12.3תוספת נדרשת בגין כל ק"מ מעבר כאמור  בס"ק  .3

 

לתנאי  12.4תוספת באחוזים בלבד, על המחירים הנקובים לעיל בשבתות, חגים ולילות, כאמור בס"ק   .4

 )אם יידרשו(₪. ________ ההזמנה

 

הנחה באחוזים בלבד, על המחירים המנויים לעיל לגבי טורנירים המאורגנים ע"י ההתאחדות, כאמור  .5

 ₪.לתנאי ההזמנה __________  12.5בס"ק 

 

 

 יש לציין את המחיר בשקלים חדשים. 

 

 כוללים מע"מ.  המחירים המצוינים בטבלה

 

 

 

         ___________________ __ 

 חתימת המציע          
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 טופס פרטי האוטובוסים בבעלות המציע 

 1נספח ב'

 

 מס' רישוי סוג הרכב מס'

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   
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32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   

44   

45   

46   

47   

48   

49   

50   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2נספח ב' –טופס פרטי נהגים 



19 

 

 ת.ז. שם נהג מס'

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   
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35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   

44   

45   

46   

47   

48   

49   

50   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' גנספח 

 בנקאית אוטונומיתהזמנה ערבות 
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 תאריך__________                            לכבוד 

 58-000171-7עמותה רשומה מס' , ההתאחדות לכדורגל בישראל
 3591אצטדיון רמת גן. ת.ד. , 299מרח' אבא הלל 

 .52134רמת גן 

 נ.,ג.א.

 אוטונומית ובלתי מותנית מס' _________ הנדון: ערבות בנקאית

כל סכום תשלום "(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם להמבקש" -בקשת _____________)להלן על פי  .1

בצירוף הפרשי הצמדה "( קרןסכום ה" -)להלן  קלים חדשים(ש)חמישים אלף ש"ח  50,000עד לסכום של 

הזמנה להציע הצעות להסעות באוטובוסים בקשר עם מאת המבקש שתדרשו "( הערבות סכום)להלן: "

 וזאת בתנאים שיפורטו להלן: 22/4 הזמנה מס' –לנבחרות ישראל ונבחרות אורחות 

הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה, בכתב וזאת  םסכו)א( אנו מתחייבים לשלם לכם את  .2

 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  3תוך 

 - הכל כאמור בדרישתכם - סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין)ב(  אנו נשלם לידיכם את 

וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם בכל צורה שהיא, מבלי שתחול עליכם 

כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי כלפי 

ת התשלום האמור בכל תנאי שהוא. לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי המבקש ומבלי להתנות א

 טענת הגנהכתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל 

 למבקש על פי הדין.   שתעמוד או שיכולה לעמוד

הא המדד הידוע בתאריך הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי י .3

הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני מועד מימוש 

 הערבות או כל חלק הימנה, הכל לפי העניין.

מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות בדרישה  .4

 ונות אחרים, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.מוקדמת למבקש ו/או לממש בטח

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .5

 ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה. .6

אנו מאשרים כי לא יהיה בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות  .7

 זו.

וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה להישלח  ,כללתוקף הערבות עד ליום __________ ועד ב .8

 אלינו בדואר רשום, או להימסר לנו במסירה אישית עד לתאריך הנ"ל. 

 בכבוד רב,         

 

 בנק  ____________          
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 נספח ד' 

 טיוטת הסכם שירותים

 

 

 

 שנערך ונחתם ברמת גן ביום ____ בחודש ____ שנת ______

 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל ב י ן:

 58-0001717עמותה רשומה מס'  

 , רמת גן299מרחוב אבא הלל  

 ",ההתאחדות" -להלן  

 מצד אחד

 

 .__________________ח.פ___________  ו ב י ן:

  

 ______________________________ -מ 

  "נותן השירות" -להלן  

 מצד שני

 

 

לשירותי הסעות באוטובוסים וכלי נה להציע הצעות _________ההתאחדות פרסמה הזמוביום  הואיל

 "(;ההזמנה)להלן: "  להלן 2להסכם זה, וכמפורט בסעיף  'א נספחרכב אחרים המצורפת כ

 

 2, כמפורט בהזמנה ובסעיף המבוקשים לשירותי ההסעותנענה להזמנה והגיש הצעה נותן השירות ו והואיל

 ; להלן

 

 ולאחר תום הליך הצעת ההצעות בחרה ההתאחדות להתקשר עם נותן השירות בהסכם;   והואיל

 

ונותן השירות מצהיר כי יש לו את הכישורים, הרישיונות, הניסיון, כוח האדם, הציוד וכל יתר     והואיל

המשאבים הדרושים למתן השירותים כהגדרתם להלן להתאחדות ולקיום התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה; 

 

וההתאחדות מעוניינת לקבל מנותן השירות את השירות ונותן השירות מעוניין להעניק להתאחדות   והואיל

 את השירות לפי צרכי ההתאחדות, בהתאם לתנאים ולתמורה המפורטים בהסכם זה;
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 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 

 מבוא  .1

 

 חלק בלתי נפרד ממנו. יםמהוווהנספחים לו להסכם זה המבוא  1.1
 כותרות הסעיפים מופיעות לשם הנוחות בלבד ולא יהוו כלי לפרשנות ההסכם. 1.2

 

  הגדרות .א1

 

 :בהסכם זה יהיו למונחים הבאים את המשמעויות שלצידן

 

העמדת כלי רכב כמפורט להלן )כולל נהג( לשירות ההתאחדות למשך  -" צמוד יום" (א)
"מ מנקודת האיסוף )לשני ק 300שעות, עד למרחק נסיעה של  10יום עבודה בן 

 הכיוונים יחדיו(.
 

העמדת כלי רכב, כמפורט להלן )כולל נהג( לשירות ההתאחדות  -" צמוד יום חצי" (ב)
"מ מנקודת ק 200שעות, עד למרחק נסיעה של   5למשך חצי יום עבודה, דהיינו, 
 האיסוף )לשני הכיוונים יחדיו(.

 

 לשירות( נהג)כולל  להלן כמפורט רכב כלי העמדת -" משחק/לאימון העברה" (ג)
 לתחנת והחזרה, במקום המתנהמשחק, /וןהאימ למקום הסעה הכולל ההתאחדות

 (.יחדיו הכיוונים"מ )לשני ק 200 של למרחק עדהמשחק, /האימון תום עם המוצא
 

 לשירות( נהג)כולל  להלן כמפורט הרכב כלי העמדת -" פעמית חד העברה" (ד)
 או אל המרכז מאזור כלשהינבחרת /קבוצה של פעמית חד העברה לשם ההתאחדות

 .דומה במרחק אחר למקום אוגוריון -בן התעופה משדה
 

ובשימושו  בהחזקותולרבות כלי רכב המצוי  משמע זה בהסכם רכב כלי על בעלות (ה)
 הבלעדי של המשתתף מכוח חוזה ליסינג עליו חתום המשתתף עם חברת ליסינג.

 

כאיזה מסוגי כלי הרכב המפורטים להלן, בהתאם  יוגדר "אוטובוסיםאו " "רכב כלי" (ו)
נוסעים לפחות;  53אוטובוס בעל יכולת הסעה של  - 1)א( סוג  –לדרישת ההתאחדות 

 אוטובוס  - 3נוסעים לפחות; )ג( סוג  35אוטובוס בעל יכולת הסעה של  - 2)ב( סוג 
  .ציבורי זעיר אוטובוס - 4 סוג; )ד( לפחות נוסעים 20 של הסעה יכולת בעל

 

 

  שירותיםה .2

   

הסעות באוטובוסים בשירות  נותן השירות מתחייב בזאת לספק להתאחדות שירותי 2.1  

ו/או לנבחרות  ת ישראל השונותולנבחרובהתאם לדרישת ההתאחדות ההתאחדות 
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 אורחות ו/או לקבוצות מחו"ל ו/או לחברי איגוד השופטים, לרבות אך לא רק לצרכי

אימונים ולמשחקים וכן כל הסעה אחרת של אוטובוסים לפי דרישות ההתאחדות, ולרבות 

העמדת כלי הרכב בשירות ההתאחדות לצרכי ובמסגרת של יום צמוד ו/או חצי יום צמוד 

בהתאם ו/או שירותים נוספים, הכל  חד פעמיות ו/או העברה לאימון/משחק ו/או העברות

זאת בהתאם למועדים ולהיקפי השירותים כאמור ההתאחדות, לרבות ובכל לדרישות 

" או השירותים"– :)להלן אשר יתבקשו על ידי ההתאחדות וכמפורט בהסכם זה

  "(.ההסעות"

 

מעת לעת ובמהלך תקופת ההסכם )כהגדרתה להלן( יקבל מההתאחדות  נותן השירות 2.2 

 ידי על הנדרש השירות וסוג מועד, מקום על לפחות שעות 24 של מוקדמת הודעה

 ומתחייב"( השירותים הזמנות)להלן: "הנדרשים  הרכבכלי לרבות סוגי  ,ההתאחדות

 .ההתאחדות דרישות פי על, ובנאמנות במסירותהנדרש  שירותאת הלבצע 

  

 2.2 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

2.4  

להסרת ספק מובהר, כי אין באמור בהסכם זה משום התחייבות ההתאחדות להזמין 

מספר הסעות מינימלי וכי ההזמנות תיעשנה על ידי ההתאחדות ובהתאם  נותן השירותמ

כמו כן ידוע לנותן השירות ונותן השירות מכיר לצרכיה ועפ"י שקול דעתה הבלעדי. 

)לרבות מאת צדדים שלישיים( שירותים ומסכים לכך, כי ההתאחדות רשאית להזמין 

 לשיקול דעתה.נוספים מסוגם של השירותים ו/או כל שירות אחר בהתאם 

 

ת כמו כן, ההתאחדות רשאית על פי הנסיבות, לשנות ו/או לבטל בכל עת את סוג הזמנ

 כל תוספת שהיא.נותן השירות , על פי שיקול דעתה, ובמקרה כזה לא תשולם להשירות

 

 ותאי נקיים יהיוהשירותים  ביצועלדאוג שהאוטובוסים המוזמנים ל השירות נותן על

 .בלבדלעיל(  2.1או הקבוצות )כאמור בסעיף /ולשימוש הנבחרות  ריקים המטען

 

בכל חודש דוח מסכם על כל  10-מ יאוחר לא עד ההתאחדות לידי יעביר השירות נותן 2.5 

 בקשרעל ידי נותן השירות ו/או מי מטעמו בחודש שחלף  שנעשו הפעולותאו /והפעילויות 

 .נתונים ו/או אסמכתאות בקשר עם האמור צירוף שללשירותים, לרבות 

 

  ת נותן השירותיוהתחייבוהצהרות ו .3

 

הוראות כלליות'  –'פרק א' -מבלי לגרוע מההצהרות ומהתחייבויות של נותן השירות כאמור ב 

 מתחייב כלהלן:מצהיר ו "( ובפרק ב' המהווים חלק מההזמנה, נותן השירות'א פרק)להלן: "

 

להתקשר בהסכם זה, והתקשרות נותן השירות בהסכם זה וביצוע הינו מוסמך  3.1 

על פיו כמפורט בהסכם זה, אושרו כדין ועל פי מסמכי ההתאגדות של נותן  והתחייבויותי
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השירות. הסכם זה מהווה התחייבות תקפה וחוקית של נותן השירות הניתנת לאכיפה 

 .כנגדו על פי תנאי הסכם זה

 

איסור ו/או הגבלה החלה עליו מכוח הסכם או ו/או מכוח כל דין,  ו/או אין כל מניעה 3.2 

להתקשר בהסכם ולביצוע התחייבויותיו על פיו, ואין בחתימתו על ההסכם ו/או בביצוע 

התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של הסכם ו/או התחייבות אחרת, ו/או הפרה של כל 

 .דין

 

ת, האמצעים, כוח האדם והניסיון לבצע את מלוא יש לו את מלוא המשאבים, הידע, היכול 3.3 

 .התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכלל זאת ביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה

 

 .המפורטים בהסכם זה םשירותיההוא גוף העוסק ומתמחה בתחום של  3.4 

 

לביצוע ברשות נותן השירות כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין בקשר  3.5 

, הנהגים רישוי, להסעה המיועדים הרכב כלירישוי  לרבות ,השירותים לפי הסכם זה

 נזק לכל האחריות וכל' וכו אלחוט רישוי, לנהגיםאו /ו הרכב לכלי תקפות ביטוח פוליסות

  .בלבד עליו תחול לנוסעיםאו /ו הרכב לכלי שיגרם

 

על איכות השירותים ועל אופן ביצוע נותן השירות מתחייב לפקח פיקוח יעיל וקפדני  3.6 

 השירותים על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו כמתחייב בהסכם זה

   

נותן השירות מתחייב לבצע ולספק את כל השירותים בשלמות, במועדים הנדרשים,  3.7 

 .במקצועיות, במיומנות, ובאיכות מעולה

 

במתן  מנוסיםו יםייעודיאשר באמצעותו יינתנו השירותים יורכב מאנשי צוות צוות ה 3.8 

 בכלל ים ומתאימיםרקע וניסיון נרחבכישורים, הכשרה, , בעלי שירות מסוג השירותים

 הפעילויות וההתחייבויות הכרוכות בביצוע השירותים.

 

השירותים. מובהר כי נותן השירות מתחייב להשתמש בציוד מתאים לשם ביצוע כל  3.9 

ההתאחדות לא תעמיד לנותן השירות כל ציוד מטעמה ו/או על חשבונה לשם ביצוע 

 השירותים.

 

נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא מקיים ועומד בכל התנאים והקריטריונים המפורטים  3.10 

בפרק א', לרבות התנאים הנוגעים למציע / משתתף אשר נדרשים לצורך הגשת ההצעה 

 תן השירותים כאמור.למ
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להמציא להתאחדות אישור בר תוקף מפקיד שומה או מרואה חשבון המעיד על ניהול  3.11 

 ספרי חשבונות ופנקסים עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 

 להסכם זה. "1כנספח "אישור פקיד שומה/רואה חשבון מצ"ב 

 

בצירוף פירוט של סוגי כל הרכב, בבעלותו  להמציא להתאחדות אישור על מספר כלי הרכב  3.12 

 שנת יצור, מס מושבים וכד', ולקיים האמור לעיל בכל תקופת ההסכם.

 

אישור על טיפולים במוסך מורשה של כל אחד מכלי הרכב הנ"ל, בפיקוח קצין בטיחות 

 להסכם זה. "2כנספח "בתעבורה מוסמך מצ"ב 

 

לאייש ברציפות משרד ובו קו טלפון המצויד גם ברשת אלחוט, אשר ירכז את הנתונים  3.13 

 הכרוכים בביצוע ההסעות, ויוודא את ביצוען התקין של המטלות המוטלות על הקבלן.

 

רכב ונהגים נוספים לאלה שישובצו במהלך ההסעות, למקרה של כלי להחזיק כעתודה  3.14 

 במידת הצורך. תקלות, ולהפעיל עתודה זו

 

נותן עבור וצילומי רישיונות הנהיגה  להמציא להתאחדות את רשימת הנהגים העובדים  3.15 

כתובותיהם, מספרי הטלפון ומספרי תעודת זיהוי  נותן השירותאו במסגרת  השירות

 שלהם.

 

 להסכם זה. "3כנספח "רשימת הנהגים מצ"ב 

 

 דלעיל. 2בסעיף לבצע עבור ההתאחדות במלואן ובמועדן הסעות באוטובוסים כמוגדר  3.16 

 

 למלא בקפדנות אחר הוראות ההתאחדות בנוגע לארגון וביצוע ההסעות. 3.17 

 

נותן במסירות ובנאמנות, על פי דרישות ההתאחדות. כמו כן, על  יםלבצע את השירות 3.18 

לצורך קיום  ם נוספים במקרה של תקלותלהבטיח כעתודה רכבים ונהגי השירות

 .התחייבויותיו בהתאם להסכם זה

 

 ומעלה. 2012לבצע את ההסעות באמצעות אוטובוסים משנת יצור  3.19 
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להסעת נבחרות ישראל  ושישמשא)ז( לעיל(, 1)כאמור בסעיף  1ים מסוג אוטובוס 2לצבוע  3.20 

הכל בהתאם , נבחרת ישראל נותן חסות/בצבעי ההתאחדות לכדורגל/נבחרת ישראל

 בתיאום עם ההתאחדות.לדרישות ההתאחדות ו

 

 .שברשותו אוטובוסים 10-לדאוג לאינטרנט אלחוטי לפחות ב מתחייב השירות נותן 3.21 

 

  וביטולו תקופת ההסכם .4

 

__________ )להלן: ועד ליום _______ מיום  לשלוש שניםתקופת ההסכם הינה  4.1 

 "(.תקופת ההסכם"

 

ההסכם  ופתלהאריך את תקהבלעדית להתאחדות, עפ"י שיקול דעתה, תהא האופציה  4.2 

שנים,  חמש של כוללת סימלית ק, עד לתקופה מחודשים כ"א 12של  ות נוספותתקופשתי ל

 "(.המוארכת ההסכם תקופת)להלן: " באותם התנאים

 

דלעיל, יחולו לגבי התקופה המוארכת כל התנאים של  4.2הוארך ההסכם, כאמור בסעיף  4.3 

 להלן, בשינויים המחויבים. 6בסעיף הסכם זה, כולל התמורה הנקובה 

 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, תעמוד להתאחדות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  4.4 

מכל  נותן השירותיום ל 30מראש של  הזכות להודיע על ביטולו של הסכם זה בהודעה

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות  נותן השירותסיבה שהיא, ולא תהיה ל

 עקב כך.

 

בכל מקרה של ביטול ההסכם ו/או סיומו לפני המועד, נותן השירות מצהיר כי לא יהיה  4.5 

יו על פי הסכם זה עד בכך כדי להסיר ממנו את החובה להמשיך ולקיים את התחייבויות

 מועד סיום ההסכם בפועל.

 

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש, כי נותן השירות לא יהיה זכאי לתשלום כספים כלשהם  4.6 

או לפיצויים או דמי נזק מכל סוג במקרה של סיום או ביטול הסכם זה או כל חלק ממנו 

שטרם סולקו לנותן  ו/או הגעתו לקיצו מכל סיבה שהיא פרט לסילוק חשבונות שוטפים

השירות ואשר נותן השירות זכאי לפירעונם. במיוחד, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור 

מצהיר נותן השירות כי ידוע לו והוא מסכים לכך כי לא יתבע ולא יהיה זכאי לתבוע או 

לקבל מההתאחדות דמי נזק או פיצוי מכל סוג עקב תשלומים שנותן השירות עשוי להיות 

דיו כתוצאה מהגעת הסכם זה לקיצו ו/או לסיומו מכל סיבה שהיא ו/או צמצומו חייב לעוב

 כאמור לעיל.
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הסכם זה מבטל כל הסכם ו/או זיכרון דברים ו/או נוהג שהיו קיימים בין הצדדים, וכל  4.7 

  שינוי בו יחייב את הצדדים רק אם נעשה בכתב וחתום על ידיהם.

 

  בוטל.  .5

 

  התמורה .6

 

, לשביעות רצונה של ההתאחדות, עפ"י הסכם זה תשלם נותן השירותתמורת מילוי כל התחייבויות  

 את הסכומים כדלקמן: נותן השירותההתאחדות ל

 

 עבור "יום צמוד": 6.1 

 

  

 ש"ח _____ מושבים 53אוטובוס  6.1.1  

 ש"ח _____ מושבים 35אוטובוס  6.1.2  

 ש"ח _____ מושבים 20 אוטובוס  6.1.3  

 ש"ח _____ אוטובוס זעיר ציבורי 6.1.4  

      

   עבור "חצי יום צמוד": 6.2 

 

 ש"ח _____ מושבים 53אוטובוס  6.2.1  

 ש"ח _____ מושבים 35אוטובוס  6.2.2  

 ש"ח _____ מושבים 20אוטובוס  6.2.3  

 ש"ח _____ אוטובוס זעיר ציבורי 6.2.4  

 

   לאימון/משחק":עבור "העברה  6.3 

 

 ש"ח _____ מושבים 53אוטובוס  6.3.1  

 ש"ח _____ מושבים 35אוטובוס  6.3.2  

 ש"ח _____ מושבים 20אוטובוס  6.3.3  

 ש"ח _____ אוטובוס זעיר ציבורי 6.3.4  

 

   עבור "העברה חד פעמית": 6.4 

 

 ש"ח _____ מושבים 53אוטובוס  6.4.1  
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 ש"ח _____ מושבים 35אוטובוס  6.4.2  

 ש"ח _____ מושבים 20אוטובוס  6.4.3  

 ש"ח _____ אוטובוס זעיר ציבורי 6.4.4  

 

 

תשלם ההתאחדות סך  ביום צמוד ובחצי יום צמודעבור כל שעת עבודה מעבר למפורט  6.6 

 ש"ח.   ____של 

 

לאימון/משחק ביום צמוד, חצי יום צמוד, העברה עבור כל ק"מ נוסף מעבר למפורט  6.7 

 ש"ח. ___תשלם ההתאחדות סך של  והעברה חד פעמית

 

ויותאמו לשינוי  17%כל המחירים המפורטים בהסכם זה לעיל כוללים מע"מ בשיעור של  6.8 

 בשיעור המע"מ, ככל שיהיה בעתיד.

 

כפוף לתעריף  תהיינה  בבוקר 06:00ועד  לילהב 22:00 נסיעות בשבתות ובחגים או בשעות 6.9 

 שלהלן: _______

 

המחירים המפורטים לעיל יעודכנו אחת לשנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן,  6.10 

 כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש _________ אשר פורסם _______.

 

יבוצעו עפ"י חשבונות בתמורה לביצוע ההסעות בפועל  נותן השירותתשלומי ההתאחדות ל 6.11 

ויאושרו  נותן השירות בכל חודש בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש שחלף שיוגשו ע"י 

 ע"י ההתאחדות.

 

  .החשבונית למשרדי ההתאחדות  הגשתיום מיום  60ביצוע התשלום יעשה תוך   

 

על התעריפים  _______מתחייב להעניק להתאחדות הנחה בשיעור של נותן השירות  6.12 

דלעיל, בכל הנוגע לביצוע הסעות במהלך טורנירים שיערכו מעת לעת  6המפורטים בסעיף 

 על ידי ההתאחדות.

 

הינה סופית ומוחלטת וכוללת בין היתר לעיל  6כאמור בסעיף מובהר ומוסכם כי התמורה  6.13 

תמורה נוספת מעבר השירותים וכי לא תשולם את כל הוצאות נותן השירות בנוגע לביצוע 

נותן השירות ישא על חשבונו בכל ההוצאות מכל מבלי לגרוע מהאמור יובהר, כי  לתמורה.

מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע ההסעות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

 בהוצאות שכר עבודה, דלק חלפים, תיקונים וכיוצ"ב.
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נכות מסכום התמורה כל סכום אותו היא מחויבת ההתאחדות תהיה רשאית לקזז ו/או ל 6.14 

לנכות על פי כל דין, למקרה בו יפר נותן השירות את התחייבויותיו על פי תנאי הסכם זה. 

מבלי לגרוע מהאמור, היה ותחול על תשלום התמורה חובת ניכוי מס במקור, ינוכה מס 

ר תקף מרשויות המס במקור כדין על ידי ההתאחדות אלא אם יציג לה נותן השירות אישו

 .על פטור מניכוי מס במקור ואז תפעל ההתאחדות בהתאם לאמור באישור

 

להוראות הסכם ההתאחדות לא תהא חייבת בתשלום בעד שירותים שלא בוצעו בהתאם  6.15 

 זה.

 

 

 בטחונות .7

 

בידי  נותן השירותפקיד יעפ"י הסכם זה,  נותן השירותלהבטחת קיום התחייבויות  7.1 

לטובת ההתאחדות, בלתי מותנית, ו צמודה לדולר ארה"ב ההתאחדות ערבות בנקאית

ימים  3ש"ח, הניתנת למימוש בתוך  50,000, בסך בנוסח שיאושר על ידי ההתאחדות

יום לאחר  90 -ועד ל לדרישת ההתאחדות, אשר תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ההסכם

ימים לאחר תום  90ועד לתום  לפי העניין ,, או בתקופת ההסכם המוארכתתום ההסכם

. ההתאחדות תהא רשאית להחליף את הערבות בבטוחה אחרת תקופת ההסכם המוארכת

 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

להאריך את תוקף הערבות הבנקאית לתקופה  נותן השירותההתאחדות רשאית לדרוש מ

 אשר תיקבע על ידי ההתאחדות.

 להסכם זה. "4"כנספח הערבות הבנקאית מצ"ב 

 

נותן פר יההתאחדות רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, בכל מקרה בו  7.2 

על פי ההסכם, לרבות במקרים בהם יתגלו               והתחייבות מהתחייבויותי השירות

  תקלות, איחורים וכו' בביצוע ההסעות.

 

 וזאת, אחרת מתאימה בבטוחה הבנקאית הערבות את להחליף רשאית תהא ההתאחדות  7.3 

 .והמוחלט המלא דעתה שיקול פי על
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  רישיונות רישוי וביטוח .8

 

מתחייב להמציא להתאחדות, במעמד חתימת הסכם זה, אישור על כך כי נותן השירות  8.1 

כל האישורים וההיתרים הדרושים עפ"י דין לצורך ניהול משרד  נותן השירותברשות 

 הסעות ולצורך ביצוע ההסעות.

 

מתחייב להמציא להתאחדות, במעמד חתימת הסכם זה, אישור על כך כי כל  נותן השרות  8.2 

הינם בפיקוחו של קצין בטיחות מוסמך, וכן כי לכל האוטובוסים  וכלי הרכב שבבעלות

, פוליסות ביטוח תקפות, לכלי הרכב, לנהגים ולנוסעים, וים שברשותוכלי הרכב המסחרי

אשר הכוללים סעיף מפורש של ביטוח נוסעים בשכר  כולל ביטוח חובה וביטוח מקיף

מתן השרות או במהלך לנהג לנוסעים ולכל צד ג נזק שייגרם לרכבים אבדן ן/או יכסה, כל 

 בקשר אליו.

 

נותן השרות לערוך  מתחייב, זה הסכם פי על נותן השרות של ואחריות קיום להבטחת 8.3 

ולקיים, על חשבונו הוא,  בחברת ביטוח מורשית כדין בישראל את הביטוחים המפורטים 

מטה ובנוסף להם גם, ביטוח חובה הכולל במפורש כיסוי להובלת נוסעים בשכר וכל ביטוח 

 עלו ואחריות והתחייבויותי כל כיסויו הנדרש עפ"י דין ו/או לשם קיום כל התחייבויותיו

 . .. נאותים ביטוח בסכומי, זה הסכם פי

 :להלן המפורט את לפחות תכלולנה נותן השירות ביטוח תווליספ 8.4 

 

 תהיהש דין כל פי על חוקית חבות על המושתת שלישי צד כלפי אחריותפוליסת   

 (ב"ארה דולר מיליון אחד$ ) 1,000,000 של מסך יפחתו שלא אחריות ותבגבול

 ; הולתקופה למקרה

 

בגין חובות נותן השרות על פי כל דין כלפי כל העובדים  מעבידים חבות ביטוח 8.4.2
ו/או המועסקים על ידו ומטעמו, בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך של 

 .למקרה ולתקופת ביטוח שנתית₪  20,000,000

 

 פי על האחריות בגין ההתאחדות  את לשפות יורחב המפורט בסעיף זה הביטוח

 סעיף כלולתו מטעמו שבא מי וכל השרות נותן עובדי כלפי שתחול וככל אם דין

 ההתאחדותההתאחדות . פוליסה זו תורחב לכסות את  כלפי שיבוב על ויתור

 של מי מעובדי נותן השירות.  כמעבידהתחשב  וההתאחדות היה נוספת כמבוטחת

 

ידי   על הנערךביטוח  לכל קודמים 8.4.1-8.4.2בסעיפים  האמורים הביטוחים 8.4.3
 זכות וללא, ההתאחדות בביטוחיזכות להשתתפות  ללאוהינם "ביטוח ראשוני", 

 להתחלק בנטל החיוב.  המזמינה ממבטחי לתבוע
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 כאמור לביטוחים ביטוח אישור השירות נותן ימציא ההתאחדות לבקשת 8.4.4
 .השירות מתן תחילת מועד טרם ימים 7 8.4.1-8.4.2 בסעיפים

 

בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ביטוח חובה  כולל ה ביטוח רכב 8.4.5
 ואו בשימוש ואו עקב השימוש בכלי רכב שבבעלות/ו כדי תוךכנדרש על פי הדין, 
קבלת אישור מפורש מההתאחדות לשימוש בכלי רכב  לאחרשל נותן השרות )

 מפורש ציון תוך זה הסכם פי על שרות המבצע או(  השרות נותן של בעלתו שלא
 .  בשכר מסיע של

 

( להלן)כהגדרתם  רכב כלי של רשימה להתאחדות ימציאו השרות נותן בעלי 8.4.6
 כלי ורקלרבות העתק תעודת חובה,  זה הסכם לפי השירותים לביצוע המיועדים

 אלו יורשו לבצע את השירותים.  רכב
השרות  שאושרו לבצע  נותןכלי הרכב מטעם " הינם כלי רכבלצורך הסכם זה, "

 את השירות. 

 

 מזמן הארכתן י"ע ובין במקור בין) בתוקף תהיינה לעיל כאמור הביטוח פוליסות 8.4.7
 פיו על מפורש תנאי יכלול. הביטוח זה הסכם של תוקפו תקופת כל למשך( לזמן
 המבטח וכי ההתאחדות י"ע נערך אשר ביטוח לכל וקודם ראשוני ביטוח הוא

 כל כן כמו, ההתאחדות ביטוחי שיתוף בדבר דרישה או/ו טענה כל על מוותר
 בדואר הודעה כך על תימסר אם אלא, יבוטלו לא או/ו יצומצמו לא הפוליסות

. הביטוח יכלול תנאי מפורש כי מראש יום 60 לפחות ההתאחדות לידי רשום
זכויות השיבוב יבוטלו כלפי ההתאחדות ומי מטעמו ובלבד שהביטול לא יכול 

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 
 

 מהווה פיהן על הביטוח דמי ותשלום זה הסכם פי על האמורות הפוליסות קיום 8.4.8
 .זה בהסכם יסודי תנאי

 

 זה הסכם פי על נותן השרות חבות או/ו מאחריות לגרוע כדי לעיל באמור אין 8.4.9
 . דין כל או/ו

 

 

  אחריות .9

 

 מחדל או/ו מעשה על פי כל דין לרבות כל מצהיר כי הוא האחראי היחיד והבלעדי  נותן השרות 9.1
 השגת או/ו השירותים ו/או הנובעים ב/ממתן מטעמו ו/או בעבורו הקשורים מי של או שלו

 דרישה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או נזק בכל ונותן השרות  יישא, זה הסכם פי על המטרות
 לתשלום ההתאחדות נגד תביעה ו/או דרישה תוגש בו מקרה בכל. ו/או הקשורים מכך הנובעים

זה. היה  הסכם הוראות י"עפ או/ו הדין י"עפ אחראי שנותן השרות  או לחיוב כספי כלשהו
 מיד, ההתאחדות יפצה אתו/או  ישפה לשלם סכום כלשהו נותן השרות  וההתאחדות תחוייב 

 .כלשהן ולרבות הוצאות משפטיות הוצאות בגין לרבות, כאמור תביעה או דרישה עם

 

יהא אחראי לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נותן השירות מתוקף כך ה 9.2
נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, לרבות כתוצאה מקלקול ו/או פגם כלשהו 

ולכל  נותן השירותם לצד שלישי כלשהו ולכל מי שמטעמם לרבות עובדיהם ו/או לעובדי שייגר
אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו כתוצאה  נותן השירותמי ש

ו/או כלפי צד שלישי ו/או  הו/או מי מטעמכלפי ההתאחדות  נותן השירותמהפרת התחייבויות 
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נותני שירות , עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו, השירות נותןמחדל של ה ממעשה או
 ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם.  משניים

 

מכל אחריות או חובה שהיא  המשחרר בזאת את ההתאחדות ו/או מי מטעמנותן השירות  9.3
בקשר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, 
רכוש או אחר, לרבות כתוצאה מכל סיבה שהיא, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או להתאחדות 

 ם משניים נותני שירותילו/או  נותן השירותלרבות עובדיה ו/או לעובדי ה הו/או למי שמטעמ
אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו ולכל  נותן השירותוכן לכל מי ש

ו/או מי מטעמו בקשר עם מילוי התחייבויותיו של  נותן השירותפעולה אחרת שתבוצע על ידי 
לפי הסכם זה, בין אם נגרמו באקראי, בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות  נותן השירותה

, בין אם היו תוצאה של פעולה או מחדל ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נותן השירותשל 
 נמנעת. 

 

מיד עם דרישתם  המטעמו/או מי מתחייב לפצות ו/או לשפות את ההתאחדות נותן השירות  9.4
הראשונה, בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה 

ו/או עליהם לשלם בשל כל דרישה ו/או תביעה שתוגש ו/או פסק דין שייפסק כנגד ההתאחדות 
 נותן, לרבות הוצאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליהן, והמטעממי 

ו/או של להתאחדות  המי מטעממתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום ההתאחדות  השירות
, לרבות הוצאות הלהתאחדות  ו/או למי מטעמוכן לשאת בכל ההוצאות שנגרמו  הלמי מטעמ

על כל דרישה ו/או  נותן השירות יידעו את הה מטעמו/או מי ושכר טרחת עורך דין. ההתאחדות 
 ו להתגונן מפניה. תביעה כנ"ל ויאפשרו ל

 

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את ההתאחדות ו/או מי  9.5
, לאחראים, או כדי לחייבם בפיצויים האו מטעמ ה, או כל אדם או גוף הפועלים בשמהמטעמ

 פסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל. או אחרת, בגין כל הוצאה, ה

 

קוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, יבצע האמצעים למניעת נזק או אובדן ינ נותן השירות 9.6
לאדם או לרכוש, במהלך מתן השירותים לרבות נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות 

גוף מוסמך אחר בהתאם  הנדרשים לפי כל דין ו/או הוראות משרד העבודה ו/או הוראות של כל
ויעביר לעובדיו וכל מי שמטעמו, מעת לעת  למקובל, ידאג לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת,

 ומקום בו הדבר דרוש, תדריכי וכנסי בטיחות וגהות בעבודה.

 

 

 

על כל דרישה או תביעה שהוגשה לה או נגדה לאחר  נותן השירותההתאחדות תודיע ל 9.7

תעבירה  -שדרישה או תביעה כזאת תגיע אליה. היתה הדרישה או התביעה בכתב 

 .שירותנותן הההתאחדות ל

 

הא רשאי ילא נותן השירות ביחד ו/או לחוד,  נותן השירותהוגשה תביעה נגד ההתאחדות ו 9.8 

 להדיר, לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא אישורה של ההתאחדות בכתב ומראש.

 

  איסור הסבת הסכם .10

 

 בלבד ולא באמצעות כל גוף אחר. וועובדי נותן השירותיבוצע על ידי  םשירותיהמתן  10.1 
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עפ"י  ואו חובה מהתחייבויותיו/זכות ו/או להסב רשאי להמחות  ואינ נותן השירות  

או חלק מהן, או את החובות הנובעות  וההסכם, למסור ו/או להעביר לאחר את זכויותי

 ממנו.

 

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  נותן השירותתיימר יכל מסירה או העברה ש 10.2 

 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 

לפי ההסכם ומכוחו, כולם או מקצתן, אסורות בשיעבוד  נותן השירותשל  וזכויותי 10.3 

 כלשהו.

 

 מעביד )נותן השירות כקבלן עצמאי(: –היעדר יחסי עובד  .11

 

  מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 השירות מצהיר כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בינו ו/או מינותן     11.1

 מטעמו לבין ההתאחדות.              

 

 נותן השירות רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ויגיש להתאחדות חשבוניות       11.2

 בגין כל תשלום שיגיע לו מההתאחדות.             

 

   הר בזאת, כי נותן השירות, יבצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה למניעת ספק מוב11.3   

 כקבלן עצמאי, וכי כל העובדים שיועסקו על ידי נותן השירות לצרכיו ו/או בקשר               

 לביצוע הסכם זה, יהיו עובדיו של נותן השירות בלבד לכל דבר ועניין.               

 את שכרם והוצאותיהם ויהיה אחראי כלפיהם וכלפי כל צד ג' בכל  נותן השירות ישלם             

 הקשור לעבודתם אצל ההתאחדות.             

 

   נותן השירות מתחייב לפעול בקשר עם עובדיו על פי המתחייב בכל דין והוא מתחייב      11.4

 לפי כל דין ולבצע  לשלם לעובדיו את כל התשלומים, להעניק להם את הזכויות שנקבעו            

 את כל ניכויי החובה משכרם לפי כל דין.            

 

 נותן השירות ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש  11.5

 כמסמיך את נותן השירות להופיע בשם ההתאחדות ו/או מטעמו, או כמקנה לו מעמד            

 של נציג ההתאחדות בעניין כלשהו או למטרה כלשהי. כל מצג ו/או התחייבות ו/או            

 התקשרות שנעשו ללא אישור ההתאחדות לכך מראש, כאמור, אין בהם כדי לחייב את            

 ההתאחדות לכל דבר ועניין.           

 



35 

 

 ההתאחדות בגין נותן השירות ישפה את ההתאחדות מיד עם דרישתה הראשונה של      11.6

 כל תביעה ו/או דרישה של מי מעובדי נותן השירות ו/או צד שלישי כלשהו שתוגש כלפי             

 ההתאחדות ועילתה בקיומם של יחסי עובד מעביד שנתקיימו כביכול בין עובדי נותן             

    ישא בכל נזק שיגרם השירות ובין ההתאחדות וטענות הנוגעות לכך. נותן השירות י            

 להתאחדות עקב תביעה כאמור לרבות הוצאות ההתאחדות בפועל עקב הצורך             

 להתגונן בפני ההליכים המשפטיים.            

 

 להסכם זה הינם תנאים יסודיים להסכם אשר נועדו להבטיח  11התנאים בסעיף   11.7

 להתאחדות כי נותן השירות הינו עסק עצמאי המקיים את כל חובותיו על פי כל דין וכן           

 נועדו למנוע כל טענות ותביעות בנושא זה כלפי ההתאחדות. על כן, הפרת תנאי מבין           

 להסכם זה תחשב כהפרה יסודית וחמורה של ההסכם  11התנאים המפורטים בסעיף           

 ים להתאחדות עילה מוסכמת לניתוק ההתקשרות עם נותן השירות. ותק          

 

 

 קיזוז .12
 

מבלי לפגוע בזכויות של ההתאחדות על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, תהיה ההתאחדות בכל מקרה 

ו/או כספים שיגיעו ממנה  לעיל זה בהסכם כמפורט התמורהזכאית לקזז ו/או לחלט מתוך כספי 

כסף לכיסוי כל אשר יגיע לה מנותן השירות לרבות בגין שירותים שתעניק  לנותן השירות, כל סכום

ההתאחדות לנותן השירות, ככל שיהיו כאלה ו/או דמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או בכל דרך 

אחרת לרבות חוב מותנה ו/או עתידי ו/או בלתי קצוב עקב הפרת איזו מהתחייבויות נותן השירות 

 על פי הסכם זה.

 

 סודיות .13
 

ומתן השירותים להתאחדות ובכל תקופה לאחר  סכםהשירות מתחייב כי במהלך תקופת הה נותן

מכן, הוא ישמור על סודיות מוחלטת, לא יעשה שימוש כלשהו, לא ימסור, לא יגלה ולא יפרסם בדרך 

ה שהיא, כל מידע, למעט במקרים בהם גילוי המידע נדרש לצורך מתן השירותים הנדרש בלבד. חוב

 זו תובא גם לידיעת עובדיו ו/או מי מטעמו ותחול עליהם.

 

" משמעו כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין לענייני ההתאחדות ו/או מידעלעניין הסכם זה, "

לפעילותה ו/או לעסקיה ו/או למכלול עניינה אשר יגיע לידיעתו של נותן השירותים ו/או מי מטעמו, 

או מידע הקשור עם לקוחות וספקי ההתאחדות, שמותיהם, לרבות מידע הקשור להסכם זה ו/

דוחות כספיים לפני  הסכמים ותנאי התקשרות איתם, שיטות עבודה, דרכי שיווק, שיטות מכירה,

תכניות עסקיות וכן כל מידע בעל אופי מקצועי, טכני, מסחרי, כספי או אחר והכל, בין אם  פרסומם,

ו/או מי מטעמה ובין אם על ידי כל צד שלישי, בין בכתב,  נמסר לנותן השירותים על ידי ההתאחדות

 בעל פה או בכל מדיה אחרת.

 

 קניין רוחני וזכויות יוצרים .14
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במהלך תקופת ההסכם וכן במשך כל זמן אחריה, נותן השירות יימנע מכל מעשה ומחדל  14.1
יפרסם העלול לפגוע בהתאחדות או במוניטין שלה, או להזיק לה בכל דרך אחרת, וכן לא 

נותן השירות כל מידע כוזב, ולא יגרום לפרסומו של כל מידע כוזב לגבי ההתאחדות, נכסיה, 
 או השירותים הניתנים מטעמה.

 

מובהר בזאת, כי ההתאחדות היא בעלת זכויות הקניין, לרבות הקניין הרוחני, זכויות  14.2
במסגרת  היוצרים ו/או כל זכות אחרת המוקנית על פי דין, בכל העבודות הקשורות

השירותים, והם יהיו לקניינה הבלעדי והמלא של  תוצריו/או  השירותים על פי הסכם זה
לא יוכל לעשות בו כל שימוש. הצדדים מסכימים  ו/או מי  מטעמו ההתאחדות ונותן השירות

בזאת כי נותן השירות לא יהיה רשאי להשתמש בשירותים ו/או בתוצרי השירותים ו/או 
כלשהו ו/או להרשות שימוש בהם, אלא בהסכמה מפורשת מראש  להעבירם לצד שלישי
 ובכתב מההתאחדות.

 

נותן השירות מתחייב שלא לעשות כל שימוש בסימניה המסחריים של ההתאחדות ו/או  14.3
בשמה המסחרי, לרבות אך לא רק, בפרסומיה  ללא אישור מוקדם ובכתב מההתאחדות 

 לעשות כן ולתוכן הפרסום.
 

ומתחייב, כי בעת ביצוע השירותים על כל מרכיביהם, ולצורך ביצוע  נותן השירות מצהיר 14.4
ו/או יפר זכויות קניין רוחני לרבות זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד  הפרהשירותים, לא 

מסחרי כלשהם, ולא יפגע בזכויות כלשהן של צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה 
בכל מקרה הפרה כאמור לעיל וישפה את לעיל, נותן השירות יהיה האחראי הבלעדי 

ההתאחדות עם דרישתה הראשונה בגין כל תביעה ו/או דרישה בעניין לרבות תשלום 
 הוצאות ושכר טרחת עורך דין.

 

 הוראות שונות לעניין ביצוע ההסכם .15

 

ההתאחדות לסטות מאילו מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בשורת מקרים לא  הסכמת 15.1
 דו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחרת בעתיד. תהווה תקדים ולא ילמ

 

לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.  הסכםעל  15.2
 הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע או קשור להסכם זה.

 

 להסכם זה הינן כאמור כמצוין בכותרת הסכם זה. הצדדיםתובות כ 15.3
  

 

 החתום:ולראיה באו הצדדים על 

 

 

 

______________________ 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 ______________________ 

 ]נותן השירות[          
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  – להסכם 3-1 יםנספח

 יצורפו בטרם חתימה
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  – להסכם 4נספח 

 ערבות בנקאית אוטונומית

 

 תאריך__________                            לכבוד 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3591אצטדיון רמת גן. ת.ד. , 299מרח' אבא הלל 

 .52134רמת גן 

 

 

 נ.,ג.א.

 ערבות בנקאיתהנדון: 

בערבות בנקאית "(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם המבקש" -על פי בקשת _____________)להלן  .1

קלים ש)חמישים אלף ש"ח  50,000כל סכום עד לסכום של תשלום לובלתי מותנית לטובת ההתאחדות, 

"(  המגיע הערבות סכום)להלן: " לדולר ארה"ב בצירוף הפרשי הצמדה"( קרןסכום ה" -)להלן  חדשים(
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הסכם למתן שירותים אשר נחתם ביניכם לבין בקשר עם או העשוי להיות מגיע לכם מאת המבקש 

הזמנה להציע הצעות להסעות באוטובוסים לנבחרות ישראל המבקש ביום _________ ו/או בקשר עם 

 וזאת בתנאים שיפורטו להלן: 22/4 הזמנה מס' –ונבחרות אורחות 

)א( אנו מתחייבים לשלם לכם את סכות הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה, מפעם לפעם   .2

 ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.  3בכתב וזאת תוך 

וזאת  -הכל כאמור בדרישתכם -)ב(  אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו, לרבות לשיעורין

או לבסס את דרישתכם בכל צורה שהיא, מבלי שתחול עליכם כל מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/

חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי כלפי 

המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי שהוא. לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי 

ותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מו

 המוענקת למבקש על פי הדין.  

 התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה. .3

 ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה. .4

תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה להישלח  .5

 הימסר לנו במסירה אישית עד לתאריך הנ"ל. אלינו בדואר רשום, או ל

 בכבוד רב,         

 

 בנק  ____________         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 


