
  

  

  הרשות המקומית מועצה אזורית חוף אשקלון

  

  

מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות 
  חינוך רגיל ומיוחד להסעות אקראיות ומיוחדות

  

  

  שנת הלימודים תש"פ

  

  23/19מכרז פומבי מס' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מכרז הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה

  23/19מכרז פומבי מס' 

  הלימודים תש"פשנת 

  תכולה

 תנאים כללים .1

 כתב ערבות למכרז .2

 הצהרת המשתתף .3

 חוזה ונספחיו .4

  מפרט הסעות ומחירים. -נספח א'
  תלמידי החינוך המיוחד הזכאים להארכת שנת הלימודים.–נספח ב' 
  פרטי קצין הבטיחות –נספח ג' 
  אישור על קיום ביטוחים–נספח ד' 
  נוסח ערבות בנקאית לחוזה. - נספח ה'
  טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה. -נספח ו'

  תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה –נספח ז' 
  דף הנחיות בטחון ובטיחות לנהגים - נספח ח'
  נספח מיוחד למכרז וחלק בלתי נפרד ממנו -נספח ט'
  מצבת רכבים ברשות הקבלן –נספח י' 

  טבלת ריכוז עיקרי תנאי ומועדי המכרז

  פרטים  נושא

  ללא עלות  עלות רכישת מסמכי המכרז

  17.07.2019  מועד פרסום מסמכי המכרז

  מועד כנס מציעים
במשרדי  12:00בשעה  24.07.2019

  בבת הדר המועצה

למייל  מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה

ashkelon.org.il-transport@hof  
   12:00בשעה  28.07.2019

מועד אחרון לפרסום מענה המועצה לשאלות 

  הבהרה
31.07.2019  

  מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

במשרדי  15:00בשעה  06.08.2019

במשרדה של הגברת  המועצה בבת הדר

  רבקה פרץ

  גובה ערבות ההצעה
25,000                             ₪

  למציע בודד₪  5,000

*המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל מועד מהמועדים המפורטים לעיל ולפרסם 

  הבהרות נוספות ככל ויידרש

  **הבהרות יפורסמו באתר המועצה ועל המציעים להתעדכן בהתאם



-

  
 

ISO



-

        
 

 

  

 

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 

       

  
 

  
 



-

     
    

 

 

 
  

 

 

 



-

 

 

 



-

 

 

         
         



-

 

 

 
 



-



-



-

X

    



-



-



-



-

 

 

ISO



-

 



-

  
   

 



-



-

  
         

 



-

 
       



-



-

 
   



-



-



  נספח א'

  שנה"ל תש"פ –מפרט הסעות ומחירים 

  

  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

 המקסימלית במסלול.

 אין לתת הצעה הגבוהה ממחירי המקסימום שבטופס הצעת המחיר .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 

ת לקבוע את הרכב המוסעים בכל רכב (כולל מוסעים שאינם תלמידים או הרשות רשאי .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.ובנספחיו שהוגדרו במכרז 

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

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

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.

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

 הרשות תודיע לקבלן על השינוי והקבלן יבצע את ההסעה בהתאם.

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

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

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

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

 .2-וון אחד, המחיר לשני הכיוונים יהיה המחיר לכיוון אחד מוכפל בילכ המוצע הינו מחירה .12



יש לציין את המחיר המוצע בארבעת העמודות השמאליות של הטבלה. כאשר המחיר המוצע  .13

 .צריך להיות לא יותר מהמחיר המקסימלי המפורט בטבלה שלעיל

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

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

 זהה.

המלווה,  ועלויות הוצאותכל ע כי המחירים המוצעים במסגרת מכרז זה כוללים את ידוע למצי .15

ככל והמועצה תדרוש זאת. אם לא יידרש מלווה לביצוע ההסעה המועצה תנכה לקבלן את 

 הסכום המיוחס בגין הוצאות המלווה בהתאם לטבלה הבאה:

 

  סכום הוצאות המלווה  נוסעים) 4מחיר מקסימום למסלול (לפי מונית 

  ₪ 30  ₪ 150עד 

  ₪ 40  ₪ 200עד 

  ₪ 50  ₪ 200מעל 

  

כניסות  5-כי הביא בחשבון שלרשות יש זכות לשלב מסלול הכולל עד להקבלן מצהיר  .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  ישובים במסגרת ביצוע המסלול 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 

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

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

 .בטופס הצעת המחיר ולהיפך כמפורט בנספח א' /ישובים באשכולאשכול לישוב/מוסדב

  להלן אשכולות היישובים: .19

  ישובים במסלול 5ומרכז המועצה עד  דרום  ישובים במסלול 5ומרכז המועצה עד  צפון אשכול

 ישובים
  באשכול

ניצן, ניצנים, באר גנים, ניר ישראל, הודיה, ברכיה, 
משען, כפר סילבר, כוכב מיכאל, תלמי יפה, גיאה, 

  בית שקמה, מבקיעים, בת הדר

מבקיעים, בת  כוכב מיכאל, חלץ, זיקים, כרמיה, 
ר סילבר, גברעם, נתיב העשרה, יד הדר, כפ

  מרדכי



 

  טופס הצעת המחיר – תעריף מקסימלי להצעה

את ההצעה יש למלא בטבלת המסלולים בש"ח ובמספרים 

 שלמים (ללא נק' עשרונית), ללא מע"מ.
  ללא מע"מ וון אחדילכמוצע  מחיר  ללא מע"מ לכיוון אחד מקסימלימחיר 

  מעלון  תמוני א.צ.ז  מעלון  מונית  א.צ.ז  איסוף/פיזור -מיוחד חינוך 

 מ.ס
מס' 

  מסלול
 3 4 7 10 3 4 7 10  מגורים יביישו  מוסד יביישו

 אופקים 19001 1
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
240 210 180 400     

 אלומה 19002 2
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
240 210 180 400     

 אשדוד 19003 3
 5ומרכז המועצה עד  צפון

 ישובים במסלול
190 170 140 280     

 אשדוד 19004 4
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
210 190 160 290     

 אשקלון 19005 5
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
180 160 130 250     

 אשקלון 19006 6
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
180 160 130 250     

 באר שבע 19007 7
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
310 280 250 400     

 באר שבע 19008 8
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
300 270 240 400     

 בית עובד 19009 9
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
260 230 200 350     

     350 200 230 260 5ומרכז המועצה עד  דרום בית עובד 19010 10



את ההצעה יש למלא בטבלת המסלולים בש"ח ובמספרים 

 שלמים (ללא נק' עשרונית), ללא מע"מ.
  ללא מע"מ וון אחדילכמוצע  מחיר  ללא מע"מ לכיוון אחד מקסימלימחיר 

  מעלון  תמוני א.צ.ז  מעלון  מונית  א.צ.ז  איסוף/פיזור -מיוחד חינוך 

 מ.ס
מס' 

  מסלול
 3 4 7 10 3 4 7 10  מגורים יביישו  מוסד יביישו

  ישובים במסלול

 גבים 19011 11
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
170 140 110 250     

 גבים 19012 12
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
170 150 120 250     

  יבנהגן  19013 13
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
160 140 110 250     

 גן יבנה 19014 14
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
160 140 110 250     

 מרחבים 19015 15
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
280 240 200 300     

 מרחבים 19016 16
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
280 240 200 300     

 נתיבות 19017 17
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
230 210 180 350     

 נתיבות 19018 18
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
230 210 180 350     

 צור ברק 19019 19
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
180 160 140 300     

 צור ברק 19020 20
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
180 160 140 300     



את ההצעה יש למלא בטבלת המסלולים בש"ח ובמספרים 

 שלמים (ללא נק' עשרונית), ללא מע"מ.
  ללא מע"מ וון אחדילכמוצע  מחיר  ללא מע"מ לכיוון אחד מקסימלימחיר 

  מעלון  תמוני א.צ.ז  מעלון  מונית  א.צ.ז  איסוף/פיזור -מיוחד חינוך 

 מ.ס
מס' 

  מסלול
 3 4 7 10 3 4 7 10  מגורים יביישו  מוסד יביישו

 ת גתרייק 19021 21
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
180 160 140 300     

 ת גתיקרי 19022 22
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
180 160 140 300     

 קרית מלאכי 19023 23
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
180 160 140 300     

 ית מלאכייקר 19024 24
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
180 160 140 300     

 ראשון לציון 19025 25
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
300 280 250 400     

 ראשון לציון 19026 26
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
300 280 250 400     

27 19027 
 5ומרכז המועצה עד  צפון רחובות

  ישובים במסלול
280 240 200 300     

28 19028 
 5ומרכז המועצה עד  דרום רחובות

  ישובים במסלול
280 240 200 300     

 שדרות 19029 29
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
140 120 90 200     

 שדרות 19030 30
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
130 110 90 200     

     400 200 230 250 5ומרכז המועצה עד  צפון שדרות, 19031 31



את ההצעה יש למלא בטבלת המסלולים בש"ח ובמספרים 

 שלמים (ללא נק' עשרונית), ללא מע"מ.
  ללא מע"מ וון אחדילכמוצע  מחיר  ללא מע"מ לכיוון אחד מקסימלימחיר 

  מעלון  תמוני א.צ.ז  מעלון  מונית  א.צ.ז  איסוף/פיזור -מיוחד חינוך 

 מ.ס
מס' 

  מסלול
 3 4 7 10 3 4 7 10  מגורים יביישו  מוסד יביישו

  ישובים במסלול נתיבות

32 19032 
 שדרות,

 נתיבות

 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
250 230 200 400     

 שער הנגב 19033 33
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
180 160 140 300     

 שער הנגב 19034 34
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
160 140 110 250     

 שפיר 19035 35
 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
210 190 160 300     

 שפיר 19036 36
 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
210 190 160 300     

37 19037 
ומרכז  צפון

 המועצה

 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
130 115 100 180     

38 19038 
ומרכז  צפון

 המועצה

 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
140 125 110 180     

39 19039 
ומרכז  דרום

 המועצה

 5ומרכז המועצה עד  צפון

  ישובים במסלול
140 125 110 180     

40 19040 
ומרכז  דרום

 המועצה

 5ומרכז המועצה עד  דרום

  ישובים במסלול
130 115 100 180     
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  נספח ט

  וחלק בלתי נפרד ממנו. 23/19נספח מיוחד למכרז 

  

 כללי .1

נספח זה הוא נספח נלווה לחוזה האחיד של משרד החינוך להסעות תלמידים לשנת  1.1

") ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שבין חוזה משרד החינוך" :(להלן הלימודים תש"פ

 הרשות למסיע.

 

בנספח זה הוא בנוסף למפורט בחוזה משרד החינוך והמושגים המוגדרים בנספח כל האמור  1.2

 זה הם בהתאם לאמור בחוזה משרד החינוך.

 

, גיליון עבירות ולפי דרישתה הקבלן מצהיר כי ככל ויזכה בהליך זה, יעביר לידי המועצה 1.3

חת השפעת תנועה של הנהגים שפרטיהם נמסרו וכי גיליון זה נקי מעבירות הבאות: נהיגה ת

סמים או אלכוהול וגרימת מוות ברשלנות בחמש שנים האחרונות. לגבי עבירות התנועה 

המועצה תפעיל שיקול  -הבאות: מהירות מופרזת, נסיעה באור אדום, עקיפה על קו רצוף וכו'

 דעת בהתאם למספר העבירות, מועדן, וחומרתן והאם רישיון הנהיגה של הנהג נשלל. 

 

ות חדשות או כל הוראות אחרות של גורם מנחה או מממן כדוגמת משרד במידה ויחולו תקנ 1.4

החינוך, תקנות אלו יחולו על הקבלנים הזוכים ללא כל תוספת תשלום, למעט במקרים בהם 

 אושרה בגינם תוספת תשלום.

  

הרשות תשבץ קבלנים לנסיעות לפי שיקול דעתה ובהתאם למספר הרכבים של כל קבלן.  1.5

ממצבת הרכבים  90%-ונתה שלא להזמין הסעות בהיקף שעולה על כהרשות מודיעה על כו

שבבעלותו הישירה של הקבלן. עם זאת, הרשות רשאית לשנות את המדיניות הזו על פי 

שיקול דעתה הבלעדי. לשם כך הקבלן יפרט בנספח י"א את רשימת הרכבים המצויים 

 וחת.המדו ת כלי הרכבבבעלותו ויעדכן את הרשות על כל שינוי במצב

  

  הצהרות והתחייבויות הקבלן .2

בהסעות שהרשות תדרוש צירוף מלווים, הקבלן יעסיק נהגים ומלווים קבועים שלא יוחלפו  .2.1

טי הנהג הנוהג במהלך שנת הלימודים. הרשות תקבל רשימה המפרטת את שם ופר

והקבלן מתחייב להעביר לפי דרישת המועצה את  , כולל צילום ת.זוהמלווה בכל מסלול

  מבקשת המועצה. שעות 48רשימת המלווים והנהגים תוך 

  

הקבלן מתחייב כי יורה לנהגיו כי במקרה בו בקר/פקח אשר יזדהה כעובד הרשות או  .2.2

 .מסמך שיתבקש מטעמה הנהג יציג כל

  



יחליף את קצין הקבלן מצהיר ומתחייב כי ככל והרשות תהיה מעוניינת בכך, הקבלן  .2.3

ימים ויביא את פרטיו של קצין הבטיחות החדש לאישור  10 הבטיחות תוך לא יותר מ

 הרשות טרם לכך.

  

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הקבלן לא יבצע הסעות באמצעות כלי רכב שלא עבר בדיקה ו/או  .2.4

 נפסל ע"י קצין הבטיחות.

  

/או הפיזור בהתאם לזכייתו לכל קבלן תימסר רשימת המסלולים לביצוע ושעות האיסוף ו .2.5

 במכרז.

  

לכל מסלול תצורף בתחילת השנה רשימה שמית של התלמידים המוסעים בחינוך המיוחד,  .2.6

על הקבלן ליצור קשר עם ההורים ולעדכן אותם בפרטים  ורק לגביהם ינתן אישור הסעה.

 הרלוונטיים לצורך איסוף ופיזור התלמידים.

 

 ):מלווהלקמן  (מספר הנוסעים ללא נהג וללא הם כד הרכבים המשתתפים בפעילות זו .2.7

 מקומות ישיבה. 10רכב להסעת תלמידים המכיל  –א.צ.ז  .2.7.1

 מקומות ישיבה. 5מונית שבה  –מונית קטנה  .2.7.2

 מקומות ישיבה. 7מונית שבה  –מונית גדולה  .2.7.3

 רכב א.צ.ז עם מעלון המורשה להסעת נכים עם כסאות גלגלים. –רכב מעלון  .2.7.4

קטנה או גדולה עם מעלון מורשה להסעת נכים עם כסאות מונית  –מונית מעלון  .2.7.5

 גלגלים.

 

 הוראות ביצוע למציע .3

בסמוך לביתם במקום עליית התלמידים אל רכבי ההסעה וירידתם מהם תבוצע אך ורק  .3.1

, למעט במקרים שבהם תקבע הרשות נקודות איסוף והורדה עצירה בטוח ובמוסדות הלימוד

 אחרות.

  

דקות לפני שעת העלייה לרכב על  10המוצא למסלול ההסעה  על הקבלן להתייצב בנקודת .3.2

 מנת לאפשר לנוסעים להיערך בצורה נאותה לנסיעה.

  

על כל נסיעה שלא יוכל לבצע או על כך שהגיע  באופן מיידיהקבלן ידווח למחלקת התחבורה  .3.3

ן לנקודת האיסוף ולא היו בה התלמידים המיועדים לאיסוף. הדיווח יבוצע בזמן אמת בטלפו

לגורם שיוגדר לשם כך במועצה ו/או במערכת הטכנולוגית שתועמד על ידי הרשות או באופן 

 אחר שתקבע המועצה.

 

הקבלן יבצע הדרכת נהגים כך שכל נהג יכיר היטב את מסלולי הנסיעה, ואת מיקום  .3.4

 התחנות בישובים ובבתי הספר, כפי שיימסרו לקבלן ע"י הרשות.



 

 טכנולוגיות .4

מערך ההסעות באמצעות מערכת טכנולוגית שתשמש למשלוח הזמנות, הרשות תנהל את  .4.1

 "):המערכת הטכנולוגית"להלן: דיווח וביצוע בקרה על הנסיעות (

  

הקבלן מצהיר  ומתחייב כי ככל והוא יזכה במכרז זה הוא  יתקין ברכבי ההסעה מערכות  .4.2

 טריפילוג וכו' , פוינטר,I.S.Rלאיתור התנהגות הנהג ואיתור רכבים כדוגמת איתוראן, 

בנוסף, הקבלן מתחייב לאפשר גישה שוטפת של הרשות אל  ).חברות האיכון"(להלן: "

 לצורך איתור מיקום הרכבים. בזמן אמתנתוני המערכת 

  

רכבים בהם לא תותקן מערכת כאמור לא יורשו לבצע הסעות במסגרת מכרז זה.  .4.2.1

במקרה בו, קבלן ישתמש ברכב ללא מערכת כאמור יינתנו קנסות מצטברים בהתאם 

לפיצויים המוסכמים המפורטים בחוזה משרד החינוך (העדר מערכת טכנולוגית ואי 

 עמידת הרכב בדרישת הרשות). 

  

שות ו/או למי הפועל מטעמה לפנות לקבלת הנתונים ישירות הקבלן מתחייב לאפשר לר .4.3

מחברות האיכון ומאשר בזאת לחברות האיכון להעביר את נתוני האיכון ישירות לרשות ללא 

פנייה לקבלן ובזמן אמת ולפי דרישתה. הקבלן לא ימנע את העברת הנתונים ויסייע למועצה 

 הוא יידרש לכך.ככל הניתן על מנת לאפשר את העברת הנתונים ככל ו

 

 תשלומים והזמנות עבודה .5

הרשות תשלם רק בגין הסעות שבוצעו לאחר שנשלחו בגינן, קודם לביצוע הנסיעה, הזמנת  .5.1

 עבודה ע"י הרשות.

 

יש להגיש את החשבונות למחלקת התחבורה, בצירוף הזמנת העבודה שנשלחה ע"י מחלקת  .5.2

בעבור מחלקה אחרת, לאחר התחבורה וככל שההזמנות בוצעו על ידי מחלקת התחבורה 

לא  קבלת אישור על ביצוע העבודה בחותמת ובחתימת המנהל הרלוונטי במחלקות הרשות.

ישולמו נסיעות שסוכמו שלא באמצעות הגורם האחראי מטעם המועצה כפי שימסר לקבלן 

 בעת זכייתו.

  

ת המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בעתיד מהקבלן לדווח באופן מקוון במערכ .5.3

 ממוחשבת.

 

חשבונות לתשלום יוגשו באופן שתגדיר הרשות (מס' עותקים, מועדי הגשה, פורמט הגשה  .5.4

 וכל היבט אחר). הרשות רשאית לשנות נוסח זה על פי שיקול דעתה.

 

 הפרות ופיצויים .6



מבלי לפגוע בהוראות האחרות של המכרז והחוזה ובנוסף להן, הרשות תהא רשאית לבטל  .6.1

ם קבלן שלא יבצע מסלול בהתאם להוראות המכרז ובאופן משביע את מלוא ההתקשרות ע

רצון, או יבקש שלא לבצע מסלולים שנקבעו לביצוע על ידו, וזאת בנוסף לחילוט ערבויות 

שניתנו ע"י הקבלן, ולחיוב הקבלן במלוא ההפרש בין עלות ביצוע המסלול שהוא הציע לבין 

 תקשרות.עלות הביצוע על ידי קבלן חלופי לכל תקופת הה

  

 ביצוע הסעות .7

 לחוזה משרד החינוך, הקבלן מתחייב כדלקמן: 2 בנוסף להתחייבויות המופיעות בפרק .7.1

 

ולהורידם במוסדות לא  07:00לאסוף את הילדים למוסדות החינוך לא לפני השעה  .7.1.1

. המסלולים הרשות, אלא אם קיבל הוראה אחרת בכתב מאת 07:30לפני השעה 

 דקות לפני תחילת הלימודים. 5יובאו התלמידים למוסדות עד יתוכננו כך שבכל מקרה 

, הקבלן יוכל לאסוף 07:30במוסדות חינוך, שבהם מתחילה הפעילות במסגרת בשעה 

 בכתב. הרשות, באישור 06:45את התלמידים החל מהשעה 

 

הקבלן מתחייב כי ככל והנהג יגיע לפני השעה שנקבעה לכך הוא ימתין עד לשעה  .7.1.2

האיסוף ובמידה והנהג מאחר על הקבלן להודיע זאת להורי שנקבעה כשעת 

 התלמידים.

 

לא נאסף מביתו או מהמסגרת מוסע, מכל  מוסע הקבלן מתחייב כי בכל מקרה שבו .7.1.3

לעדכן באופן מיידי את רכז ההסעות  סיבה שהיא התלויה בקבלן, יהיה על הקבלן

מוסע בסיום יום להביאו למסגרת המתאימה בשעות הבוקר או לביתו של הבמועצה ו

 הלימודים, לפי העניין.

 

הקבלן מתחייב לא להסיע כל אדם שאיננו מיועד להסעה  באותו מסלול או פרטיו  .7.1.4

אינם מופיעים בהזמנת העבודה שנשלחה ע"י המועצה, לרבות, בני משפחתו של 

הנהג, בני משפחתו של המוסע, עובדי חברת ההסעה או תחנת המוניות ולמעט מלווים 

ים או ממלאי מקומם ו/או בקרים מטעם בית הספר, המועצה ו/או מי מטעמה או מדריכ

יודגש כי לנהג הרכב ולרכב המסיע את ושרו מראש כמלווים ו/או כבקרים. שיא

התלמידים אסור לבצע הסעות בשכר שלא על פי תנאי הרישונות שבידיו ובידיי הקבלן 

 גם לאחר קיום ההסעות וגם לפניהם לפי חוזה זה.

 

ימים ככל ולא נמסרה הודעה  2-כל מוסע שנעדר/ה מההסעה למעלה מ על חלדוו .7.1.5

לגבי היעדרותם מראש ולדווח על כל מקרה חריג בו עולה החשש לפגיעה בתלמידים, 

 פעוטות או חסרי ישע.

 



הורים או גורמים אחרים בעניין שינוי מסלולי הסעה של לדווח למועצה על כל בקשה  .7.1.6

ש כי הקבלן לא יבצע כל שינוי אלא אם קיבל על כך דרישה ונקודות איסוף ופיזור. יודג

 בכתב מהמועצה.

 

 נסיעות מיוחדות ונסיעות שלא נכללו במפרט המסלולים שבנספח א' לחוזה .8

המציעים יגישו הצעות לביצוע נסיעות מיוחדות בהתאם לדרישת הרשות. נסיעה מיוחדת  .8.1

בהתאם לפורמט  רכב, לפי מרחקהיא נסיעה חד פעמית ולגביה תינתן הצעת מחיר לפי סוג 

 .שישלח ע"י המועצה

  

 העסקת קבלני משנה .9

ככלל, הרשות לא תאשר ביצוע באמצעות קבלני משנה. עם זאת, מציע יוכל להגיש הצעה  .9.1

לביצוע מסלולים באמצעות קבלני משנה ובלבד שהנהג במהלך השנה יהיה נהג קבוע. 

תר את העסקת הקבלן ולקבלן במקרה של החלפת הנהג, הרשות תהיה רשאית לבטל לאל

 לא תהיה כל טענה או דרישה.

 

מציע המבקש להפעיל קבלן משנה יפרט בהצעתו את הפרטים המלאים של קבלן המשנה.  .9.2

ביצוע הסעה של מסלול באמצעות קבלן משנה יותנה בכך שהרכב, הנהג וכל פרט רלוונטי 

 ומראש. אחר יעמדו בדרישות מכרז זה ורק לאחר קבלת אישור הרשות בכתב

  

 תלונות .10

 הקבלן מתחייב כי יקבל וינהל רישום מסודר של כל תלונה שתימסר אליו. .10.1

 

בצורה אמינה, יעילה  /פנייה/שינוי במסלול וכדו'הקבלן מתחייב לטפל בכל תלונה .10.2

שעות ולהמציא העתק מהתלונה ומאופן הטיפול בה לידי הרשות ולידי  48ומהירה תוך 

 ה יחשב כהסכמה מלאה מצד הקבלן.אי מענה לפניות המועצהמתלונן. 

 

 ביטול הסעות בשל מצב בטחוני, מצב חירום או מזג אויר וכו' .11

הקבלן יצרף להצעתו הצהרה כי ידוע לו שהמועצה מוכרת "כמפעל חיוני או "כמפעל  .11.1

למתן שירותים קיומיים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות 

 חירום ביטחוני או בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים:באחד המצבים במצב 

 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  .11.1.1

 .1973-(סמכויות מיוחדות), תשל"ד

 

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .11.1.2

 .1951-תשי"א

 



א לפקודת המשטרה (נוסח 90אסון המוני כהגדרתו בסעיף  הכרזה על אירוע כאירוע .11.1.3

 .1971-חדש), תשל"א

 

 לחוק יסוד: הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .11.1.4

 

ו/או הוראת  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום , תשכ"ז

ותי ו/או כלי הקבלן המשמש לצורך ביצוע העבודות נשוא כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שיר

ההסכם והוא ימשיך לבצע את העבודות נשוא הסכם זה גם במהלך תקופת החירום כאמור אלא אם 

 הונחה אחרת ע"י הרשות.

 

במקרה שכזה , הספק מתחייב לבצע את ההסעות תוך מתן גמישות לשינויים בלוח  .11.2

אילוצים שייקבעו ע"י הגורמים המוסמכים (משרד זמני ההסעה ובמסלולי ההסעה בהתאם ל

 החינוך/הרשות) ובהתאם לגיוס כלי הרכב שברשותו ע"י מערכת הבטחון.

 

לחוזה משרד החינוך, הקבלן מתחייב לנהל במסגרת  1.10בנוסף לאמור בסעיף  .11.3

שות תוך פעילותו רשימה עדכנית של כלי הרכב שיוכל להפעיל בשעת חירום ולהמציאה לר

 ת הרשות לעשות כן.אבמקרה של בקשה מ שעות 24

 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל ביטול הסעה בשל מצב חירום בטחוני, מזג  .11.4

 שעות 12מ אויר או כל סיבה אחרת ובלבד שקיבל הודעה טלפונית ו/או בכתב לא יאוחר 

 לפני מועד ביצוע ההסעה.

  

ביטול ההסעה בשל מצב יובהר, כי במקרה בו המועצה נתנה הודעה לקבלן בגין  .11.4.1

חירום ביטחוני ולא ניתן תאריך לסיום המצב החירום הביטחוני, מוסכם על הצדדים כי 

 ביטול ההסעות הוא עד להודעה חדשה אחרת מהמועצה.

  

במקרה של ביטול הסעה בשל מצב חירום בטחוני שבו לא נמסרה לקבלן הודעה  .11.5

וף, ישולם לקבלן תשלום בשיעור מראש על ביטול ההסעה, והקבלן התייצב בנקודת האיס

  בלבד מעלות ההסעה. 50%של 

 

  שינויים במסלולים .12

הרשות רשאית לבצע שינוי במסלולים ובנקודות האיסוף. במקרה של שינוי כאמור  .12.1

 הרשות תודיע לקבלן על השינוי והקבלן יבצע את ההסעה בהתאם.

  

בנקודות המוצא ישובים בכל מסלול  5הרשות רשאית לדרוש מהקבלן להיכנס לעד  .12.2

 והיעד בנפרד, ללא תוספת תשלום.



  

במקרה של שינוי במסלול, הרשות תודיע לקבלן על משמעות השינוי בהיבט של  .12.3

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

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

לעדית לקבוע את המרחק המתוכנן לכל מסלול המפורט במכרז זה וכן לקבוע את השינוי הב

במרחקים ובנקודות ביחס למסלולים המפורטים בנספח א' ואת התשלום בהתאם. נקודת 

איסוף/פיזור באותו ישוב מגורים/מוסד לא תחשב כנקודה נוספת ולא תינתן בכך כל תוספת 

 ול.תשלום מכל סוג בגין שינוי במסל

 

הרשות רשאית לבצע בעצמה (אוטובוס צהוב) כל נסיעה שנמסרה לביצוע על ידי  .12.4

לקבלן לא יינתן ושעות מראש לקבלן הרלוונטי  24קבלן, בכל עת ובכל זמן תוך מתן הודעה 

  תשלום בגין נסיעות שלא בוצעו על ידו בפועל.

  

 התאמות מיוחדות .13

ת תבוצע ברכב המתאים לכך הסעת תלמידי חינוך מיוחד ונוסעים בעלי מוגבלויו .13.1

ובנסיעות אלו הנהג והמלווה יסייעו לנוסעים לעלות ולרדת מרכב ההסעה, לפי העניין. איסוף 

תלמידי החינוך המיוחד יבוצע מכתובת המגורים של התלמידים והפיזור יבוצע מהמוסדות 

 לכתובת המגורים של התלמידים.

 

קשישים ומוגבלים יהיו הרכבים המשמשים להסעת תלמידי החינוך המיוחד,  .13.2

 מותאמים לצרכי הנוסעים ותותקן בהם מדרגה נמוכה.

  

 הרשות תקבע אם המלווים יועסקו ע"י הקבלן או ע"י גורם אחר. .13.3

 

מלווים בחינוך המיוחד יהיו מצוידים במכשירי קצה לצורך דיווח שוטף על איסוף  .13.4

 התלמידים.

 

 ללא עלות. – עלות רכישת המכרז .14

   

  הגשת הצעה .15

 ₪. 5,000 –ערבות מציע שהנו בעל רכב בודד ₪;  25,000 –מציע ערבות  .15.1

 

 מאומדן עלות ההתקשרות עם הקבלן, כפי שייקבע ע"י הרשות. 5% –ערבות ביצוע  .15.2

 

 –המציע יצרף לגבי כל כלי רכב את המסמכים הבאים שיימסרו מצורפים זה לזה  .15.3

 .2019ם לשנת רשיון רכב, בטוח רכב ורשיון הפעלה. כל האישורים יהיו מעודכני

 



המציע יצרף לגבי כל נהג, אישור רפואי לעיסוק בהסעת תלמידים ותעודת  .15.4

השתלמות בהסעות תלמידים בצמוד לרשיון הנהגים. כל האישורים יהיו מעודכנים לשנת 

2019. 

  

המציע יצרף לכל נהג המועסק על ידו במסגרת המכרז אישור ממשטרת ישראל  .15.5

בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין בדבר העדר רישום בעבירות מין 

 והתקנות שחוקקו לפיו. 2001-במוסדות מסויימים, התשס"א

 

 3המציע יצרף המלצות מלקוחות שקיבלו ממנו שירותי הסעות במהלך התקופה של  .15.6

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות. תינתן עדיפות להמלצות שניתנו על הסעת תלמידים. 

 ו על נייר פירמה של הממליץ ותכלולנה את שם הממליץ וחתימתו.ההמלצות יוגש

 

 הקבלן יחתים עו"ד מטעמו על כל מסמכי המכרז. .15.7

 

המציע יגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות: מעטפה נפרדת  –מעטפות נפרדות  .15.8

המעטפות נמצאות בתוך  2להצעת המחיר ומעטפה נפרדת ליתר מסמכי המכרז, כאשר 

 וין שם המכרז ומספרו.מעטפה אחת עליה מצ

  

הצעה שתוגש לאחר המועד הקבוע להגשת המכרז, תיחשב כאילו לא הוגשה כלל.  .15.8.1

המועצה לא תדון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא יוכנסו לתיבת 

 המכרזים.

 

 המועצה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, לדחות כל מועד הקבוע במכרז.  .15.8.2

  

 ביותרההצעה הזולה  –בחירת המציע  .16

השיבוץ ישאף לצמצם את העלויות בסך מערך ההיסעים באופן מירבי. בכל מסלול  .16.1

הקבלנים ישובצו לביצוע ההסעות לפי הצעת המחיר הנמוכה ביותר בהיבט כלל ההוצאה. 

ייתכן מצב שבו קבלן ישובץ גם במקרה שהצעתו איננה הזולה ביותר ובלבד שכל מצבת 

ולה ביותר שובצה במלואה לביצוע מסלולים הרכבים של המציע שנתן את ההצעה הז

 אחרים, כך שבסך הכל, סך ההוצאה על השירות, בכלל ההסעות, יהיה מינימלי.

  

המועצה תשבץ מציעים לאשכולות כך שההיקף הכספי המבוצע על ידי כל ספק יהיה  .16.2

, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשבץ מסך היקף הפעילות במכרז זה 60% -עד כ

 .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 60%בר ל מציעים מע

  



ההיקף הכספי לעניין זה יחושב בהתאם להיקף כלל הפעילות הנדרשת במכרז זה  .16.3

  במועד פרסומו ואיננה כוללת שינויים הצפויים לאחר מכן.

  

  תנאים נוספים .17

מובהר ומוסכם בזאת כי אם הרשות לא תעמוד במועדי התשלום למסיע כמפורט  .17.1

יע את התמורה כמתחייב מהוראות החוזה, לא יהיה המסיע רשאי בחוזה או לא תשלם למס

 להשבית או לשבש את ביצוע ההסעות בהתאם להוראות המכרז בכל תקופת ההתקשרות.

 

מובהר ומוסכם כי במקרה של הפעלת המסגרות בתקופת חופשה הקבלן ימשיך  .17.2

 לבצע את השירותים באותם תנאים לפי דרישת הרשות.

 

ימים מהאמור בחוזה משרד החינוך לא יהווה הפרה של  90 איחור בתשלום של עד .17.3

 ההסכם ולא יזכה את המסיע בפיצוי כלשהו.

 

מובהר בזאת כי הפעלת הליווי נתונה לשיקול דעתה של הרשות וכי הקבלן יעביר  .17.4

ע"י הרשות. הרשות רשאית להעסיק מלווים במסלולים  ושיידרש את ההסמכותאת המלווים 

 אמצעות הקבלן או שלא באמצעותו בכל תקופת ההתקשרות.המופעלים ע"י הקבלן ב

  

הרשות רשאית לדרוש מלווה לכיוון אחד או שניים לפי שיקול דעתה הבלעדי  .17.5

 והתשלום עבור ליווי יהיה בהתאם למסלולים שבהם יהיה נוכח מלווה

  

במקרה של הקצאת מלווים למסלולים שלא באמצעות הקבלן, הקבלן מתחייב  .17.6

 את עבודתם כנדרש.לאפשר להם לבצע 

  



 יחולו הקנסות הבאים: בנוסף לטבלת הקנסות שבחוזה משרד החינוך .18

  

  

  

  

  

  

 גובה הקנס  הפרהתאור ה

  ₪ 1,000  הרשות. יווי בהתאם לנדרש בהסכם ובהנחיותהסעה ללא ל

  ₪ 1,000  הרשותליקויים בביקורות של גורם מממן (משרד החינוך, משרד הרווחה או אחר) או בביקורת של  

  ₪ 1,500  ו/או אי איסוף תלמיד אי ביצוע הסעה

  ₪  750  הגשת חשבונית על הסעה שלא בוצעה

  ₪ 3,000  הפעלת קבלן משנה ללא קבלת אישור  הרשות מראש

  ₪  500  הורדה של תלמידים במוסד לפני השעות שהוגדרו 

המותר ברישיון הרכב או ללא הסעת תלמידים בעמידה או ששניים יושבים על מושב אחד או מעל 

  חגירת חגורת בטיחות

1,500  ₪  

  ₪  500  שעות  48אי מענה לפנייה של המועצה (גם למסרון או מייל) מעל 

  ₪  1000  דקות במקרה של תקלה המונעת ביצוע נסיעה  15אי העמדת רכב תוך 

  ₪  1000  היעדר רישיון רכב או קצין בטיחות

  ₪  2,000  כרית אוויר שלא לצורך, עצירה במקום מסוכן וכו')ביצוע עבירת בטיחות (נטרול 

  ₪  5,000  ביטוח רכב לא בתוקף 

  ₪  1,500   התנהגות בלתי הולמת כלפי עובד מועצה או מי מטעמו



  מצבת רכבים ברשות הקבלן – 'נספח י

  וחלק בלתי נפרד ממנו 23/19 נספח מיוחד למכרז

  

  (ניתן לצרף רשימה הכוללת את הנתונים בטבלה זאת). מצהיר כי ברשותו כלי הרכב הבאיםהקבלן 

  

  מספרי רישוי  מספר רכבים  סוג

רכב להסעת תלמידים  –א.צ.ז 

  מקומות ישיבה. 10המכיל 
    

 4מונית שבה  –מונית קטנה 

  מקומות ישיבה.
    

 7מונית שבה  –מונית גדולה 

  מקומות ישיבה.
    

עם א.צ.ז רכב  –רכב מעלון 

מעלון המורשה להסעת נכים 

  עם כסאות גלגלים.

    

עם  מונית –מעלון  מונית

מעלון המורשה להסעת נכים 

  עם כסאות גלגלים.

    

  

  ________________  חתימה וחותמת  _______________  הקבלן

  

  ________________  תאריך

 


