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  חינוך החרדיאגף ה - עיריית קריית גת 
  09/17מכרז פומבי מס'                                           

  
  הזמנה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי הסעות

  
  תנאים כלליים

  
  כ ל ל י  .1

  
") מזמינה בזה הצעות מחירים הרשותהרשות המקומית עיריית קריית גת (להלן: "   1.1

על פי התנאים, הדרישות לאגף החינוך החרדי בעיר קריית גת, לשירותי הסעות 
  וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.

  
אוטובוסים ובמוניות בלבד ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים ציבוריים, ב   1.2

"). בשום מקרה לא תבוצענה הסעות כלשהן, ברכב מסחרי בלתי כלי הרכב" (להלן:
  אחוד (טנדרים).

  
  טים להלן:כלי הרכב שישמשו להסעות יעמדו בכל התנאים המצטברים המפור   1.3

  
  2007גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים, דהיינו כלי הרכב יהיו משנת יצור   1.3.1

  ואילך.
  

כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה,  1.3.2
 1961 –הוראות פקודת התעבורה (נוסח חדש), תקנות התעבורה, התשכ"א 

שמשים להסעת נוסעים ותלמידים לרבות ) כלי רכב המתקנות התעבורה(להלן: 
ערכת מילוט, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, מזגן ותרמיל עזרה 

 לחוזה. בנספח ו'ראשונה כמפורט 

  

ה כנדרש מהוראת החוק להסעה בטיחותית לילדים רכב המיועדים להסעהכלי  1.3.3
  .1994 –התשנ"ד  ולפעוטות עם מוגבלות

 

ת הנוסעים, יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות כלי רכב המשמשים להסע 1.3.4
לכל הנוסעים, במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים, על פי הצורך, כמתחייב 

  א' לתקנות התעבורה.364 -א' ו83מתקנות 
  

עם קביעת הזוכה/ים במכרז ייחתם בין הרשות לבין הזוכה/ים חוזה/ים על פי נוסח    1.4
  )."החוזה"לתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: החוזה, שהעתקו רצ"ב כחלק ב

  
  תנאי סף להשתתפות במכרז    . 2

  
אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים, כדין, בישראל, העומדים,  ,רשאים להשתתף במכרז זה

  במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים המצטברים שלהלן:
  

רותים (הסעת הנם רשומים, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושי 2.1
 תוקף. -שיון ברי. יש לצרף ר1985 -סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה 

 

שיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר על יבידם ר 2.2
  פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות.

  
כב המיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב שיונות הרייש לצרף להצעה צילום מר

  המורשה להסיע נוסעים בשכר.
  

  .1968 –בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  2.2.1
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בבעלותם או שבמשרדם רשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי  2.3
צילום רישיון רכב תקף על המשתתפים לצרף תנה על ידם הצעת מחיר. ילהם נ  המסלולים

  המאשר את בעלותם על כלי הרכב.
  

  הנם מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני  2.4
  בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה.         

   פר כתב ההסמכההזהות, כתובתו ומס על המשתתפים לפרט את שמו המלא, מספר תעודת          
  שיון של קצין הבטיחות.ילחוזה, וכן לצרף צילום ר בנספח ב'של קצין הבטיחות בתעבורה, 

  

  נהגים בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות האלה: 2.5
  

  הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.  .א

וא ללא עבירות חמורות החברה תציג גיליון עבירות תנועה מהמשטרה של הנהג שה  .ב
כגון: מהירות מופרזת בשנתיים האחרונות, נסיעה באור אדום, עקיפה על קו הפרדה 
רצוף בחמש השנים האחרונות, נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, גרימת מוות 

  לא נשלל בחמש השנים האחרונות. ,ברשלנות, ורישיון הנהיגה שלו

  ות תקין.לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריא  .ג
  

המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף,  2.6
בנוסח כתב הערבות הבנקאית  ,31.12.2017עד ליום שתעמוד בתוקפה  10,000₪בסכום של 

 ).  8לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע (עמ' 

  

צרכן המתפרסם ע"י הלשכה סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים ל 2.6.1
המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת 

 ההצעות למכרז.

  

 על הערבות להיות חתומה ומבויילת ככל שנדרש עפ"י דין. 2.6.2

 

הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד  2.6.3
 הגזבר ו/או מי מטעמם. צדדית של ראש העירייה או

 

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של העירייה  2.6.4
 ועד שהזוכה יחתום על החוזה. ,עד שייבחר סופית הזוכה במכרז

 

 סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. 2.6.5

 

רייה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי יסרב המציע לחתום על החוזה, תהא העי 2.6.6
מוקדם. מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של 
העירייה ו/או כדי לפגוע בזכות העירייה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים 
הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה, בהתאם לזכויותיה עפ"י חוזה זה ועפ"י 

  ל דין.כ
  

להציג אישור על קיום חוב העירייה כלפיו מטעם  אינו רשאילמען הסר ספק, המשתתף                 
  גזברות העירייה, כתחליף למתן ערבות. 

  

  חובת התייצבות בפגישת הבהרות. 2.6.7
  
  
  ההצעה  . 3
  

על גבי טופס מפרט הסעות הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד, בעותק אחד,  3.1
. המחירים ירשמו בכתב ברור,  בלתי נפרד מהחוזה כחלק 'כנספח אומסומן  ומחירים

  בעט. 
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א, הכרוכות במתן שירותי המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהו 3.2
  והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.ההסעה, 

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

  

אם ההצעה תציין מחיר לכיוון אחד, שעה שהקבלן יזכה בהסעה הלוך ושוב, הרי  3.2.1
  שהמחיר לשני כיוונים ייחשב כמכפלה של המחיר האמור בשתיים.

לול הנסיעה המפורטת בטופס משתתף אשר לא יציע מחיר לכל מס ,יודגש כי 3.2.2
רשאית העירייה עפ"י  -בים בכל מסלול נסיעהאו לכל הרכי\הסעות ו מפרט

  הבלעדי לפסול את הצעתו.שיקול דעתה 
  

  על המשתתף לחתום על  מסמכי המכרז  בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.      3.2.3                
  

המחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו יהיו נכונים עבור מתן שירותי הסעות במשך  3.3
 מהמסלולים המפורטים במפרט הסעות ומחירים. , בהתאם לכל אחד תקופת ההתקשרות

  

למען הסר כל ספק, מודגש כי המחירים שיצוינו על ידי המשתתף, בהצעתו, יהיו אך ורק  3.4
 בעבור מתן שירותי הסעות ולא בעבור כל מתן שירות אחר. 

  

בעו שנק המירבייםהמחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו לא יעלו על המחירים  3.5
  בנספח א'. 

  מובהר בזאת, כי ככל שהצעות  המחיר  של הקבלנים יהיו  גבוהות  יותר מן  המחיר 
  . אזי תיפסל ההצעה במסלול המסויםשנקבע בנספח א',   המירבי

  

מובהר בזאת, כי הרשות אינה מתחייבת לבצע את כל ההסעות בכל , למען הסר כל ספק 3.6
 ה בעניין מסורה לשיקול דעתה הבלעדי. המסלולים המפורטים בנספח א' וכי ההחלט

 

בחוזה, לפיו ניתן למסור עבודה לקבלן משנה  4תשומת לב הקבלנים מופנית בנושא זה לפרק  3.7
  בתנאי שיעמוד בכל התנאים הנדרשים ובתנאי שניתנה לכך הסכמת הרשות, מראש ובכתב. 

    
במסלולים בהיקף  כמו כן, תשומת לב הקבלנים מופנית לדרישה, כי אם קבלן מסוים יזכה

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 

  .בהצעתו
  

  מסמכים ואישורים  . 4
  

  על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
  

שור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים אי  4.1
  .1976 -ניהול חשבונות) תשל"ו  (אכיפת

  
  אישור תקף על ניכוי מס במקור.  4.2    

  
   היה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד,   4.3

  ימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.שמות  מורשי החת                
  
  
  הוצאות המכרז  .5

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

  על המשתתף.
  

על כל משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז, לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו תמורת   5.1
לרבות ביטול המכרז  ,בשום מקרה שהוא א יוחזרלש אשר ישולם בשיק ₪ 500של סכום 

  ע"י הרשות.
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  תוקף ההצעה  . 6

  
יום מהמועד האחרון להגשת  90המחירים המוצעים על ידי המשתתף יהיו בתוקף לתקופה של 

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

  
  

  הבהרות ושינויים  . 7
  
  

    13:00: בשעה 20.07.2017 ביוםיתקיים  ,הרותלצורכי הב/ סיור קבלנים,  ת חובהגישפ       7.1             
  .(בית המשפט הישן) 2כיכר פז  , בכתובת:החרדי החינוך אגףבמשרדי                          

  

. מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף השירות שעל המציע לבצע 7.1
יתבצע השירות גם בהתאם להנחיות מי שימונה  ,מובהר בזאת, כי מלבד מסמכים אלו

 ) ו/או מי מטעמו."המנהל"על ידי העירייה כאחראי מטעמה למכרז זה (להלן: 

  

      במכרז מתבקשים להשתתף בישיבת ההבהרות. נא לדייק ולבוא בזמן. לא המשתתפים        7.2

  אפשרות אחרת לקבל מידע, או לברר שאלות טכניות/מנהליות בקשר למכרז.תהיה                           
   המשתתפים יכינו שאלותיהם מראש בכתב, (מודפס) בשני עותקים. עותק אחד יימסר                           
  הצעה למען הסר ספק, ההשתתפות בפגישה הנ"ל אינה תנאי סף להגשת  הרשות. לנציג                          
  במכרז זה.                           
               

   למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים  הרשות, רשאית בכל עת, קודם  7.3

  במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. 
לידיעתם של השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב 

כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידי 
  רוכשי מסמכי המכרז.

  
  
  שמירת זכויות  . 8

  
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לרשות, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים    8.1

  זה. לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז
  

הרשות  תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה את תנאי הצעתם    8.2
  במכרז בהתאם לתנאי החוזה.

  
  

  הגשת ההצעה  . 9
  

ת, בתיבת המכרזים מכרז הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידני
קרית  3, רח' שדרות לכיש 4ומה עירייה (קניון לב העיר קמזכירות ה במשרדי 09/17 פומבי מס'

  .בלבד 0031:בשעה  _27.07.2017חמישי, ד' באב תשע"ז, וזאת לא יאוחר מיום   )גת
  

עונה על דרישות המכרז והנו על אחריותו  אינומשלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת 
 הבלעדית של המשתתף.

 

  בחינת ההצעות  . 10
  

מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת   10.1
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

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



  

- 7 -  
  

  
מת הרשות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעו  10.2

מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת 
  הרשות מונע הערכת ההצעה כדבעי.

  
הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.   10.3

הרשות  רשאית  לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים לפי שיקול דעתה. מבלי לפגוע 
תתחשב העירייה בקיומם של נתונים  ,מור במסמכי המכרז, במסגרת שיקוליהבא

וכן מירב  ,המעניקים לה את מיטב היתרונות הכלכליים, המקצועיים, והמיומנות
הנוחות באספקת השירותים הנקובים בהסכם, לרבות בהעדפת התקשרות עם קבלן 

  אחד לאספקת מכלול שירותי ההסעה. 
  

בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של                             הרשות תהא רשאית לקחת  10.4
 המשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת ניסיונה של הרשות ושל רשויות מקומיות   

  וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.       
   

הרשות  תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות,  10.5
עות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף לשבי

  והצעתו במסגרת  שיקוליה, כאמור.
  
  

  ה וההתקשרותיהודעה על הזכי  . 11
  

הם על כך הודעה במכתב רשום. המשתתף/ים /לועם קביעת הזוכה/ים במכרז תימסר ל 11.1
ות ערבות כזוכה/ים במכרז מתחייב/ים לחתום על החוזה ולהמציא לרש שיקבע/ו

  לחוזה. 7.7בנקאית כמפורט  בסעיף 
   משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף       

   הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז. הערבות                           
    

  אית כנדרש בנספח  כמו כן, תנאי לחתימת העירייה על ההסכם הוא המצאת ערבות בנק 11.2
   .להסכם  ד'

  
היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית לבטל את הזכייה במכרז   11.3

בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי הרשות בהודעה, וזאת לאחר 
שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן המעוות 

  ה ותוך זמן שנקבע בהודעה. בהתאם להודע
               
  אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.                    

     

   העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בהסכם שייחתם וזאת אם תיווכח  11.3
   ות לה בעת פרסומו של או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידוע\לדעת שהשתנו נתונים ו         
  המכרז.         

  
  התברר לעירייה כי הצהרה כלשהיא של המשתתף שניתנה במסגרת מסמכי המכרז אינה          11.5      

   נכונה או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי                    
  תו כזוכה במכרז, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז.להשפיע  על קביע                   

  
  בוטלה הזכייה במכרז, רשאית הרשות להגיש  את הערבות הבנקאית שבידה לגביה, וכן         11.6     

  למסור  את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את הרשות על כל הפסד                     
  שיגרם לה בגין כך.                                

  
  
  

  בכבוד רב,               
        

  אבירם דהרי                                        
  העירראש                                                                                                                            


