
 25/07/2019שנערך ב  23/19 הסעות הבהרות מכנס מציעים למכרז

 

 פרטים סעיף

 04.11.2019תוקף ערבות ההצעה עד ל  ערבות בכת

 נספח א

 . 15-25סעיפים גש על דנספח א מתוקן ב מצורף

ויש לצרף את  הבמלוא עודכנהטבלת המסלולים 

 המתוקן בלבד א' בנספחהצעת המחיר 

 תוספת בגין מלווה

יידרש הקבלן לצרף מלווה למסלול תינתן תוספת באם 

 15להצעת המחיר למסלול בהתאם לטבלה שבסעיף 

 בנספח א' המתוקן

 ההשתתפות בכנס לא חובה השתתפות בכנס מציעים

 רכב נגיש

נוסעים +  2רכב נגיש "מעלון" יאפשר הסעה של לפחות 

 + נהג מלווה

תאפשר הסעה של  "מונילון" הסעה במונית נגישה

מהצעת  80%תלמיד אחד + מלווה + נהג ותחושב לפי 

 המחיר ל"מעלון"

 למכרז 3.9סעיף 
למכרז תינתן בכפוף  3.9עדיפות בהתאם לאמור בסעיף 

 להצגת האישורים הרלוונטיים

 

 

 

 

 

 

 



 מפרט הסעות ומחירים - מתוקן נספח א'

 

 הערות והנחיות להצעת המחיר:

בש"ח ובמספרים שלמים )ללא נק' עשרונית(,  ופס הצעת המחיראת ההצעה יש למלא בט .1

 ללא מע"מ.

המספרים המופיעים בכותרות הטבלה, מתחת לסוגי הרכבים, מציינים את כמות הנוסעים  .2

 .לא כולל נהג המקסימלית במסלול

 הגבוהה ממחירי המקסימום שבטופס הצעת המחיראין לתת הצעה  .3

ל ביטול ההסעה במקרה ש, וכאמור בנספח ט' למכרז זה חוזה משרד החינוךבנוסף לאמור ב .4

עה שהוזמנה, הקבלן יקבל הס על לפחות שעות מראש 12 שללא קיבל הודעה  הקבלןוככל ש

ככל שתינתן הודעה  יובהר כי מהמחיר שנקבע במכרז לביצוע המסלול. 50%של  תשלום

 לא יינתן תשלום כלל.  שעות לפני ביצוע ההסעה 12לפחות בדבר ביטול מסלול שתימסר 

הרשות רשאית לקבוע את הרכב המוסעים בכל רכב )כולל מוסעים שאינם תלמידים או  .5

 מרשויות אחרות( על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תינתן עדיפות לחברת הסעה אחת במוסד חינוכי אחד, או באזור אחד ובהתאם לשיקול  .6

 דעתה של הרשות.

את ההשלכות הנוגעות לביטול ושינויים בהסעות העשויים הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון  .7

להתרחש בשל מצב ביטחוני. יובהר כי ביטול הסעות יופעל בהתאם לנהלים והזמנים 

 והתשלום יהיה בהתאם.חיו ובנספשהוגדרו במכרז 

ממצבת הרכבים  90%-הרשות מודיעה על כוונתה שלא להזמין הסעות בהיקף שעולה על כ .8

שבבעלותו הישירה של הקבלן, אולם היא רשאית לשנות מדיניות זו על פי שיקול דעתה 

הבלעדי. בכל מקרה הרשות לא תחייב את הקבלן לספק שירות באמצעות מספר רכבים גבוה 

יותר מזה שהצהיר עליו כמפורט בנספח י"א שבו המציע יפרט את רשימת הרכבים המצויים 

 בבעלותו.

הרשות רשאית לבצע שינוי במסלולי הקווים ובנקודות האיסוף. במקרה של שינוי כאמור  .9

 הרשות תודיע לקבלן על השינוי והקבלן יבצע את ההסעה בהתאם.

לן על משמעות השינוי בהיבט של מרחק במקרה של שינוי במסלול, הרשות תודיע לקב .10

ומספר נקודות העלאת והורדת נוסעים, לצורך ההתאמה הנדרשת בתשלום בהתאם לאמור 

בחוזה משרד החינוך. למען הסר ספק, הרשות תהיה בעלת הסמכות הבלעדית  7בסעיף 

לקבוע את המרחק המתוכנן לכל מסלול המפורט במכרז זה וכן לקבוע את השינוי במרחקים 

אם הקבלן זכאי לכך ואת התשלום ב 1ובנקודות ביחס למסלולים המפורטים בנספח א'

 .בהתאם לכללי המכרז

 .מלבד ישובים מרוחקים ,נסיעה דקות 50ככלל, מסלולים יתוכננו עד  .11

 .2-וון אחד, המחיר לשני הכיוונים יהיה המחיר לכיוון אחד מוכפל בילכ המוצע הינו מחירה .12
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ע בארבעת העמודות השמאליות של הטבלה. כאשר המחיר המוצע יש לציין את המחיר המוצ .13

 .צריך להיות לא יותר מהמחיר המקסימלי המפורט בטבלה שלעיל

במקרה של הצעות מחיר זהות ע"י שני קבלנים ויותר, המועצה שומרת לעצמה את הזכות  .14

 לנהל מו"מ על המחיר עם כל אחד מהקבלנים ו/או לערוך הגרלה בין המציעים שהצעתם

 זהה.

במידה ויידרש מלווה במסלול אזי המועצה תשלם השתתפות בגין הוצאות ע כי ידוע למצי .15

 :מלווה בהתאם לטבלה הבאה

 

 למסלול זכיהמחיר 
עבור לפני מע"מ תשלום קבוע 

 באם יידרש מלווה במסלול ,מלווה

 ₪ 40 כולל ₪ 130עד 

 ₪ 45 כולל ₪ 170עד 

 ₪ 50 ₪ 170מעל 

 

כניסות  5-בחשבון שלרשות יש זכות לשלב מסלול הכולל עד להקבלן מצהיר כי הביא  .16

 לישובים שונים בנקודות המוצא ובנקודות היעד בנפרד וזאת ללא תמורה נוספת לקבלן.

  .1.11כניסות יתומחר בהתאם לאמור בנספח ט' להסכם סעיף  5שילוב מסלול ביותר מ 

תחושב לקבלן  ביצוע המסלול ישובים במסגרת 5 -דרש להיכנס ליותר מיהקבלן מקרה שבו ב .17

 לק"מ.₪  5תוספת בהתאם לשינוי במרחק הנסיעה לפי 

מפזר בו או /אשכול הוא אוסף של ישובים שמסלול הסעה אוסף ממנו ו –אשכולות ישובים  .18

ישוב בודד באשכול, חלק מהישובים באשכול או מכל מ/אל  יבוצעתלמידים. אפשר שהמסלול 

הישובים באשכול, לפי העניין ושיקול דעת הרשות )הרשות שואפת לכך שזמני הנסיעות יהיו 

ישובים דקות(. על המציעים להגיש הצעת מחיר לביצוע מסלול מ 50במסגרת של עד 

בטופס הצעת  ספח א'ולהיפך כמפורט בנ מחוץ לאשכול/ישובים באשכול/אשכול לישוב/מוסדב

 .המחיר

 להלן אשכולות היישובים: .19

 אשכול
ישובים  5ומרכז המועצה עד  צפון

 במסלול

ישובים  5ומרכז המועצה עד  דרום

 במסלול

 ישובים

 באשכול

ניצן, ניצנים, באר גנים, ניר ישראל, 

, כפר סילבר, הודיה, ברכיה, משען

כוכב מיכאל, תלמי יפה, גיאה, בית 

 מבקיעים, בת הדרשקמה, 

כוכב מיכאל, חלץ, זיקים, 

מבקיעים, בת הדר, כפר  כרמיה,

יד  סילבר, גברעם, נתיב העשרה,

 מרדכי

 

המחיר יהיה לפי  –בשני האשכולות  יםמסלול מאחד הישובים המופיעביצוע במקרה של  .20

 ההצעה הנמוכה מבין האשכולות

כתב הכמויות המפורט בנספח הינו למידע כללי בלבד ואינו מחייב את הרשות להזמנת  .21

 , הזמנות עבודה יופקו לקבלן בהתאם לצורכי הרשות בפועל.מסלולים בהתאם
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 ר יחדהכמויות המפורטות כוללות את סך המסלולים ביום באיסוף ובפיזו .22

והתמורה לקבלן  ו/או בפיזור מפוצל כגון בימי שישי למסלול ייתכנו שינויים בסוג הרכב הנדרש .23

 תחושב בהתאם.

די ביצוע מסלול לנקודת יעד אחרת לא תינתן תוספת כבמקרה של מעבר בין אשכולות תוך  .24

ישוב מסלול מישובי דרום הרשות לאשדוד. במידה ויהיה צורך באיסוף גם בלנסיעה לדוגמא: 

 .ברכיה לא תינתן תוספת לקבלן
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 טופס הצעת המחיר – תעריף מקסימלי להצעה .25

 * הכמויות שצורפו משנת הלימודים הקודמת הינם למידע כללי בלבד ואינן מחייבות את המועצה כלל
הצעת המחיר בשקלים ללא 

 מע"מ

 מעלון מונית א.צ.ז איסוף/פיזור -חינוך מיוחד ורווחה 
כתב כמויות למסלולים 

שבוצעו בשנת הלימודים 
 הקודמת תשע"ט

 מעלון מונית א.צ.ז

 מ.ס
מס' 
 מסלול

יישובי 
 מוסד

יישובי 
 מגורים

 סוג רכב ליווי 3 4 6 10
מס' 

מסלולים 
 ביום

10 6 4 3 

 אופקים 19001 1

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 מונית כן 350 200 215 240

 אלומה 19002 2

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 400 180 210 240

 אלומה 19003 3

צפון ומרכז 
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         3 מונית לא 300 120 135 150

 אשדוד 19004 4

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

170 160 140 280 
חלקי 

%50  
 (א.צ.ז)
 ומונית

(1) 18         

 אשדוד 19005 5

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 280 140 160 170
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 * הכמויות שצורפו משנת הלימודים הקודמת הינם למידע כללי בלבד ואינן מחייבות את המועצה כלל
הצעת המחיר בשקלים ללא 

 מע"מ

 מעלון מונית א.צ.ז איסוף/פיזור -חינוך מיוחד ורווחה 
כתב כמויות למסלולים 

שבוצעו בשנת הלימודים 
 הקודמת תשע"ט

 מעלון מונית א.צ.ז

 מ.ס
מס' 
 מסלול

יישובי 
 מוסד

יישובי 
 מגורים

 סוג רכב ליווי 3 4 6 10
מס' 

מסלולים 
 ביום

10 6 4 3 

 אשקלון 19006 6

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

155 140 110 250 
חלקי 

%50  
 (מעלון)
 מונית

(2) 32         

 אשקלון 19007 7

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

155 140 110 250 
חלקי 

%20  
         11 מונית

 באר שבע 19008 8

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 מונית לא 400 250 270 300

 באר שבע 19009 9

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 מונית כן 400 240 270 300

 בית עובד 19010 10

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 מונית לא 350 200 230 260
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 * הכמויות שצורפו משנת הלימודים הקודמת הינם למידע כללי בלבד ואינן מחייבות את המועצה כלל
הצעת המחיר בשקלים ללא 

 מע"מ

 מעלון מונית א.צ.ז איסוף/פיזור -חינוך מיוחד ורווחה 
כתב כמויות למסלולים 

שבוצעו בשנת הלימודים 
 הקודמת תשע"ט

 מעלון מונית א.צ.ז

 מ.ס
מס' 
 מסלול

יישובי 
 מוסד

יישובי 
 מגורים

 סוג רכב ליווי 3 4 6 10
מס' 

מסלולים 
 ביום

10 6 4 3 

 בית עובד 19011 11

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 350 200 230 260

 גבים 19012 12

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         3 מונית לא 250 120 140 170

 גבים 19013 13

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 250 120 140 170

 גן יבנה 19014 14

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 250 120 140 170

 גן יבנה 19015 15

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 250 120 140 170
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 * הכמויות שצורפו משנת הלימודים הקודמת הינם למידע כללי בלבד ואינן מחייבות את המועצה כלל
הצעת המחיר בשקלים ללא 

 מע"מ

 מעלון מונית א.צ.ז איסוף/פיזור -חינוך מיוחד ורווחה 
כתב כמויות למסלולים 

שבוצעו בשנת הלימודים 
 הקודמת תשע"ט

 מעלון מונית א.צ.ז

 מ.ס
מס' 
 מסלול

יישובי 
 מוסד

יישובי 
 מגורים

 סוג רכב ליווי 3 4 6 10
מס' 

מסלולים 
 ביום

10 6 4 3 

 מרחבים 19016 16

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 300 190 220 240

 מרחבים 19017 17

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 מונית לא 300 190 220 240

 נתיבות 19018 18

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 300 190 220 240

 נתיבות 19019 19

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 300 190 220 240

 צור ברק 19020 20

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 מונית לא 300 140 160 180
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 * הכמויות שצורפו משנת הלימודים הקודמת הינם למידע כללי בלבד ואינן מחייבות את המועצה כלל
הצעת המחיר בשקלים ללא 

 מע"מ

 מעלון מונית א.צ.ז איסוף/פיזור -חינוך מיוחד ורווחה 
כתב כמויות למסלולים 

שבוצעו בשנת הלימודים 
 הקודמת תשע"ט

 מעלון מונית א.צ.ז

 מ.ס
מס' 
 מסלול

יישובי 
 מוסד

יישובי 
 מגורים

 סוג רכב ליווי 3 4 6 10
מס' 

מסלולים 
 ביום

10 6 4 3 

 צור ברק 19021 21

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 מונית לא 300 140 160 180

 קריית גת 19022 22

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         3 מונית כן 300 160 180 200

 קריית גת 19023 23

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 300 160 180 200

24 19024 
קרית 
 מלאכי

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 מונית לא 300 125 145 180

25 19025 
קריית 
 מלאכי

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 300 140 160 180
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 * הכמויות שצורפו משנת הלימודים הקודמת הינם למידע כללי בלבד ואינן מחייבות את המועצה כלל
הצעת המחיר בשקלים ללא 

 מע"מ

 מעלון מונית א.צ.ז איסוף/פיזור -חינוך מיוחד ורווחה 
כתב כמויות למסלולים 

שבוצעו בשנת הלימודים 
 הקודמת תשע"ט

 מעלון מונית א.צ.ז

 מ.ס
מס' 
 מסלול

יישובי 
 מוסד

יישובי 
 מגורים

 סוג רכב ליווי 3 4 6 10
מס' 

מסלולים 
 ביום

10 6 4 3 

 ראשון לציון 19026 26

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 400 270 290 310

 ראשון לציון 19027 27

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 מעלון כן 400 270 290 310

 רחובות 19028 28

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 400 270 290 310

 רחובות 19029 29

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 מונית כן 400 270 290 310

 שדרות 19030 30

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 200 90 120 140
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 * הכמויות שצורפו משנת הלימודים הקודמת הינם למידע כללי בלבד ואינן מחייבות את המועצה כלל
הצעת המחיר בשקלים ללא 

 מע"מ

 מעלון מונית א.צ.ז איסוף/פיזור -חינוך מיוחד ורווחה 
כתב כמויות למסלולים 

שבוצעו בשנת הלימודים 
 הקודמת תשע"ט

 מעלון מונית א.צ.ז

 מ.ס
מס' 
 מסלול

יישובי 
 מוסד

יישובי 
 מגורים

 סוג רכב ליווי 3 4 6 10
מס' 

מסלולים 
 ביום

10 6 4 3 

 שדרות 19031 31

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 מונית לא 200 90 110 130

32 19032 
שדרות, 
 נתיבות

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 400 270 290 320

33 19033 
שדרות, 
 נתיבות

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 א.צ.ז לא 400 270 290 320

 שער הנגב 19034 34

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 300 140 160 180

 שער הנגב 19035 35

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 300 140 160 180
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 * הכמויות שצורפו משנת הלימודים הקודמת הינם למידע כללי בלבד ואינן מחייבות את המועצה כלל
הצעת המחיר בשקלים ללא 

 מע"מ

 מעלון מונית א.צ.ז איסוף/פיזור -חינוך מיוחד ורווחה 
כתב כמויות למסלולים 

שבוצעו בשנת הלימודים 
 הקודמת תשע"ט

 מעלון מונית א.צ.ז

 מ.ס
מס' 
 מסלול

יישובי 
 מוסד

יישובי 
 מגורים

 סוג רכב ליווי 3 4 6 10
מס' 

מסלולים 
 ביום

10 6 4 3 

 שפיר 19036 36

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 א.צ.ז לא 300 150 180 200

 שפיר 19037 37

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         ללא ללא ללא 300 150 180 200

38 19038 
ומרכז  צפון

 המועצה

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

150 120 100 200 
חלקי 

%20  
 (א.צ.ז)
 מונית

(5) 11         

39 19039 
ומרכז  צפון

 המועצה

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

         2 מונית לא 200 110 120 150

40 19040 
ומרכז  דרום

 המועצה

ומרכז  צפון
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

150 120 110 200 
חלקי 

%20  
         5 מונית
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 * הכמויות שצורפו משנת הלימודים הקודמת הינם למידע כללי בלבד ואינן מחייבות את המועצה כלל
הצעת המחיר בשקלים ללא 

 מע"מ

 מעלון מונית א.צ.ז איסוף/פיזור -חינוך מיוחד ורווחה 
כתב כמויות למסלולים 

שבוצעו בשנת הלימודים 
 הקודמת תשע"ט

 מעלון מונית א.צ.ז

 מ.ס
מס' 
 מסלול

יישובי 
 מוסד

יישובי 
 מגורים

 סוג רכב ליווי 3 4 6 10
מס' 

מסלולים 
 ביום

10 6 4 3 

41 19041 
ומרכז  דרום

 המועצה

ומרכז  דרום
המועצה עד 

ישובים  5
 במסלול

150 120 100 200 
חלקי 

%20  
( 7מונית  ) 

 מונית
(3) 1         

 

 

 

 


