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 פרמיום  בע"מ-תקציר חוזה מול  פמי

 למתן שירותי ייעוץ רפואי לאגף הרישוי 41/13למכרז פומבי 

 

 , המיוצגת ע"י :בין : ממשלת  ישראל בשם מדינת ישראל

 

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים –.המנהל הכללי 0

 .חשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 6

 המורשים לחתום בשם מדינת ישראל

 

 לבין :

 506686616חברת פמי פרמיום בע"מ , מס' חברה : 

 מורשה חתימה : יצחק חמו, אלון צארום 

 

 שווי ההתקשרות :

 לא כולל מע"מ.₪  8.80 –עלות בדיקה רפואית ובקשה לתג חניה לנכה 

 לא כולל מע"מ.₪  71,111-ממוצע לחודש כ

71,111  ₪X 16 לא כולל מע"מ₪  6,771,111=חודש  

 

 תקופת ההתקשרות :

  06.6.6108 ועד 06.6.6106 -תוקפו של חוזה זה למשך שלוש שנים מיום חתימתו 

לתקופות נוספות,  הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות

   חודשים מעבר לתקופת ההתקשרות .  66אשר לא תעלינה במצטבר על תקופה נוספת של 

 



 16-6668616פקס'    16-6667101, ירושלים   טל' 88בניין כלל, רח' יפו 
 http://www.mot.gov.il אתר אינטרנט:   80117ירושלים  768המען למכתבים: ת"ד 

 

 השירות לציבור:

 
ליתן שירותי ייעוץ רפואי לרשות הרישוי, כמתחייב בתקנות התעבורה,  שדרנהזוכה במכרז 

 להלן:כמפורט 
 

 בדיקות רפואיות

 
( 610 – 080בהתאם לתקנות התעבורה )חלק ג', פרק שני, סימן ג': בדיקות רפואיות, תקנות 

כל אדם המבקש לקבל רישיון נהיגה חדש, מחויב לבצע בדיקה רפואית, הכוללת הן את מצבו 
 (.080הגופני והן את מצבו הנפשי, וכן בדיקות כושר אחרות ונוספות )תקנה 

 
שנה,  81בנוסף, כל נהג המבקש לחדש את רישיון הנהיגה אשר ברשותו לאחר שמלאו לו 

 מחויב בביצוע בדיקות רפואיות, קודם לחידוש רישיון הנהיגה כאמור.
 

טון(, לרכב  06והמחזיק ברישיון נהיגה לרכב כבד )מעל  61כמו כן, כל נהג אשר הגיע לגיל 
סעים, לרכב להסעת ילדים ולהיתרים מסוג כיבוי מסוג גורר תומך, לרכב ציבורי, לרכב הי

אש, אמבולנס, חילוץ ומורה נהיגה מוסמך, מחויב בביצוע בדיקות רפואיות, קודם לחידוש 
 רישיון הנהיגה כאמור.

 
לתקנות התעבורה, הבדיקות הרפואיות ייעשו על ידי רופא המכיר את  086בהתאם לתקנה 

 עברו הרפואי של הנבדק, כמפורט בתקנה. 
 

במקרה שבו תוצאות  .תוצאות הבדיקות הרפואיות כאמור, יובאו לפני רשות הרישוי
 , יועברו תוצאות הבדיקות הרפואיותמצביעות על ממצאים רפואייםהבדיקות הרפואיות 

 לעיונו של הרופא המועסק ע"י המציע הזוכה במכרז.
  

 תג נכה
 

יידרש הרופא , 0881-"דהתשנבנוסף על הבדיקות הרפואיות , ובהתאם לחוק חניה לנכים 
לאשר או שלא לאשר כי אדם הוא "נכה", כהגדרת החוק  ת הרישויהמוסמך מטעם רשו

 לצורך קבלת תג נכה מרשות הרישוי. 
 

 


