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  1מסמך הבהרות מס' 

 כנס קבלנים 08/2020מכרז הסעות 
 

 הבהרות כלליות: 

באחריות המציעים לבדוק באתר  - 21/10/2020קובץ מסלולים מעודכן הועלה לאתר המועצה בתאריך  .1

)  , נוסח ביטוחערבות נוסח המועצה את קבצי המכרז העדכניים לרבות קובץ המסלולים ) הצעות המחיר (, 

 .ישנם נספחים מעודכנים ומצורפים מטה.

עקב הגבלות הקורונה לא ניתן לצפות בפתיחת המעטפות   -פתיחת מעטפות –נוכחות בוועדת המכרזים  .2

 . (זוםאמצעים דיגיטליים )לחילופין: פתיחת המעטפות תתנהל ב במועצה. בחדר הישיבות

לקבלת  להירשם באמצעות דוא"לכל מציע שמעוניין לצפות בפתיחת המעטפות יפנה למחלקת הסעות ע"מ 

 קישור לזום ביום פתיחת המעטפות.

 מענה לשאלות הבהרה  -18/10/2020מיום  1מסמך הבהרות מס' 
 

 תשובה שאלה מס'

 . 87,500הערבות היא על סך  הערבות בנקאית על סך כמה? 1

יש להגיש את המכרז על גבי שני עותקים של  מהי כמות העותקים? 2
החוברת+ שני עותקים של ההצעה+ דיסק או 

הצעת המחיר עבור המסלולים  קי שבו קובץ 
 הנבחרים.

אקסל . הקובץ העדכני חובה למלא בקובץ  האם צריך למלא בקובץ אקסל או שניתן לסרוק? 3
 .20/10/2020הועלה לאתר המועצה בתאריך 

מועד אחרון להגשת  6/11בחוברת המכרז רשום  4
 ההצעה.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 
 .09:30עד השעה  08/11/2020ראשון תאריך 

האם ברכב שזכה  gps-לגבי התקנת מערכת ה 5
מסלולים ניתן לעשות בו נסיעות ב gps והותקן בו 

 אחרים?

ניתן  להשתמש בתנאי שלא תהיה התנגשות 

 בין ההסעות .

 

יש תנאי לביצוע המכרז  5בסעיף  12בעמוד  האם כל רכב צריך לדווח על המסלול שהרכב עשה? 6
ורשום שם כי יש להעביר חיווי של פירוט 

 ההסעות שבוצעו באותו החודש.

רכבים עובדים, האם  30אם אני מבקש חשבונית על  7
בכל  לכל הרכבים האלו gpsאני צריך להגיש פירוט 

 ?חודש

כן, עבור כל המסלולים . וניתן להעביר 
באקסל עם כל חשבונית או באמצעות דיסק 

 און קי.

הנה למעקב ובקרה  GPSתשומת לב, מטרת ה 
 על יישום ההסעות כנדרש.
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להגיש את פירוט  לא נחייב בשלב ראשון,

הנסיעות עם החשבונות השוטפים כל חודש, 
אלא עפ"י דרישה )ביקורות חודשיות 

 מדגמיות וכן מענה לצורכי בירור ותלונות(.
על גבי דיסק און קי ע"פ  -העברה רבעונית  או 

 דרישת הרשות.
 

בכל מקרה, עליכם להיות בעלי התקן ויכולת 
 הלשמירת התיעוד למשך תקופה של כחצי שנ

היא לפני הזכייה או  gpsהאם ההתקנה של מערכת ה 8
 אחרי הזכייה?

 לאחר זכייה .

ישנם מסלולים בחינוך המיוחד בטרנזיטים שאין  9
 שם התייחסות לשנתון הרכב.

אם יש לך מסלול שלא ניתן להפעיל שנתון 
מסוים אנו נשקול זאת בפני הועדה ובפני מח' 

 היסעים ונשקול את הבקשה.
הקווים שניתן להפעיל בהם שנתון רשימת 

 ומעלה הם הקווים הבאים: 2006
524 ,487 ,483 ,331  

בחינוך המיוחד יש להפעיל רכב לתשומת לב, 
 בלבד. 2011משנתון 

 
 

אין אומדן סמוי. אולם, על ההצעה להיות  יש אומדן מחירים סמוי או שזה פתוח? 10

סבירה עם הוועדה תחליט שמדובר בהצעה 

סבירה ) גבוה מדי או נמוכה מדי ( שאיננה 

ככל שתתעורר פנייה מסוימת מגובה ההצעה 

אנו נקרא למציע ונעשה הליך שימוע והבהרה 

 לגבי ההצעה עצמה .

 

היום אני עובד באוטובוס במחיר זול ואם אני מעלה  11

-את המחיר למחיר שיותר משתלם לי נגיד מעלה ב

יה או לא אחוז אני אקח את הזכי 200אחוז או   100

 אקח?

 

כל הצעה נמדדת לגופה. יש גורם מקצועי 

 לבדיקת ההצעות ולא תהיה הצעה גירעונית.

ילקחו בחשבון נק' יציאה, יעד ומרחק וכן מה 

 סוג הרכב .

לחשב את העלויות  מציעאבל על אחריות כל 

 שלו והרווח שלו.
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למה צריך פתיחת מעטפות אם אתם בוחנים את  12

 ההצעות?

 

המכרז הם שההצעה הזולה ביותר היא תנאי 

ההצעה הזוכה. הכוונה של ועדת המכרזים 

היא לבחור את ההצעה הזולה ביותר לפי 

תנאי המכרז גם מבחינה כלכלית ולוועדה יש 

סמכות שאם המחיר נמוך והספק לא יוכל 

לעמוד בתנאים אזי לבחור מציע אחר בתנאים 

 אחרים.

 

 

 כנרשם במכרז   מה עם תנאי התשלום? 13
 

אנו סובלים מרשויות המס בהתנהלות חש' מול  14
המועצה על אי תשלום , אנו לא מקבלים כספים 
בזמן ואנו רוצים שהמועצה תאשר חיש' עסקה 
 ואחרי שהכסף יכנס לחשבון נוציא חשבונית מס.

 תנאי התשלום נותרים כנרשם במכרז 
 

ע"י הנושא של מוניות מעלון, זה רכב שמאושר  15

משרד התחבורה ולו מצ"ב נספח שהרכב מיועד 

להסעת נכים. אתם רשמתם במכרז שאפשר לעבוד 

עם רכב כזה אבל שנים לפני פסלתם על מונית 

מעלון. אתם לא לקוחים בחשבון שמונית מעלון גם 

משמשת להסעת נכים. זה מצוין במכרז אך לא 

 ממומש.

 

אם יש טרנזיט שהוא גם מעלון וגם מונית 

 להשתמש בו.ניתן 

 

ניתן במידה ויש רישיון גם של מונית וגם של  מה לגבי רכב מונית מעלון? 16

 מעלון.

ניתן להשתמש ברכב מונית תשומת לב, כי 

שהוא גם מעלון רק במידה ומס' המקומות 

 ברכב לכל המוסעים במסלול ההסעה.
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ההגשה היא בתיבת מכרזים במועצה אך מה קורה  17
 אם יהיה סגר?

שינוי ולו הקטן ביותר יהיה נספח לכל 

הבהרות מסודר . לגבי אופן הגשת מעטפות 

במצב של סגר , הרשות  תעריך והתשובה 

 תעלה במסגרת נספח הבהרות.

 

אם חסר משהו האם פוסלים אותו? אם מביאים  18
העתק אחד של ההצעה זה נפסל? למה צריך להביא 
שני העתקים למה אתם לא מדפיסים אצלכם עותק 

 וסף?נ

 כן, מאחר ואלו הם תנאי המכרז.

 מוסדות רהט, חסר שם הגנים. 330בקו  19

 בכל הקווים של מוסדות רהט, בכולם חסר הגנים.

 

הקובץ העדכני הועלה לאתר בתאריך 

21/10/2020. 

באחריות המציעים להיכנס יום לפני ההגשה 

לוודא כי הוא מעביר את ההצעה על גבי 

 הקובץ העדכני .

 זה יילקח בחשבון בעדכון המסלולים לא מופיע במכרז. 524 מסלול 20

חברה שזוכה ואחרי הזכייה מוותרת על הקו . והקו  21
 מועבר למסיע אחר ,אז זה במחיר אחר?

אם זכית במסלול הוא לא יכול לעבור לחברה 

אחרת, אם אתה מוותר על הקו, הקו יועבר 

 למציע השני הזול ביותר .

סוים, החברה החזירה את הקו חברה שזכתה בקו מ 22
אחרי זמן מה ופתאום הקו אצל חברה אחרת במחיר 
גבוה יותר, השאלה אם כל הקווים של אותה החברה 

 נפסלים?

במכרז הזה זה לא יהיה החזרת קווים, מי 

 שיחזיר קו אחד יוותר על כל הקווים.

לגבי חברה שמעסיקה קבלני משנה, האם זה אפשרי  23
 בתנאים?אם החברה עומדת 

ניתן להפעיל קבלני משנה בהתאם 

. אני מפנה לקריטריונים של משרד החינוך

במכרז שבו מצוין כי לא  3.14אותך לסעיף 

ניתן להסתייע בקבלני משנה אך כן להסתייע 

ברכבים של קבלנים בתנאי שיהיו רשומים על 

 שם המציע.

לגבי ימי החורף, ימים גשומים אנו מוציאים רכבים  24
התלמידים אך הילדים לא מגיעים האם  לאיסוף

 מקבלים תשלום על כך?

 כפי שנרשם בחוברת המכרז. 50%מקבלים 
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ובסבב  7:15במכרז רשום תחנת איסוף בבוקר בשעה  25
אך בתנאים שאני מסיע  7:50השני צריך להגיע עד 

ילדים באלפורעה זה שטח קשה ואני בקושי יספיק 
 לעמוד בזמנים האלו.

דק'. במידה  10כל מערך ההסעות נאמד על כ 

ותהייה בעיה ספציפית נציג מחלקת ההסעות 

יבדוק את הנושא לגופו,  את השטח ואם 

הדבר יאומת לגבי לוחות  הזמנים הנושא 

 בפני הועדה ויאושר או ישלל בכתב .יעלה 

 

עד עכשיו חברות ההסעה בקריסה בגלל המחירים  26
 עודכנו הרבה זמן. שעובדים איתם, המחירים לא

במכרז הנ"ל אין אומדנים. על כן, החברה 

אינה מוגבלת ויכולה להציע מחירים 

 שסבירים לה.

איך ממלאים את נספח ההצעות מחיר ידני או  27

 דיגיטלי?

 

 גם ידני וגם דיגיטלי.

וחלק  2006במכרז, חלק לפי שנתון  כמצוין לגבי שנתון מה מאושר? 28
שאם פג תוקפו של  נרשם. 2011לפי שנתון 

הרישיון בחודש דצמבר אז זה תקף כי לאותה 
  השנה. אנו מאפשרים עד עשר שנים קדימה.

 

 

מסלולים עבור כמות רכבים אך  20-במידה וזכינו ב 29
הגשתי רישיונות רק עבור חלק מהרכבים, לא עבור 

כולם כי אין לי עדין את כל הרישיונות של כל 
 ההצעה שליהרכבים האם זה פסול את 

הזכיה היא בהתאם לרישיונות שמצורפים 

 להצעה.

אם אני משתמש בקבלני משנה האם חייב שרישיון  30
 ההפעלה יהיה על שם החברה? והאם ניתן להשכיר?

בקבלני משנה כפי שציינו ניתן  להשתמש רק 

 אם עומדים בקריטריונים של משרד החינוך.

רת בחוב 10עמוד   3.14אני מפנה אותך לסעיף 

המכרז בו מציין כי לא ניתן להסתייע בקבלני 

משנה. אולם, יש להציג רכבים שאינם 

שם משרד בבעלות המציע אך רשומים על 

 .ההסעות

 הדבר אינו מקובל. -בנושא חוזה השכירות 
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 מדובר במכרז ראשון שאין בו אומדן. 31

 איך מחליטים על הזוכה?

 

 ע"פ ההצעה הזולה ביותר.

בנוסח הערבות ישנו משפט בדף למטה: " טופס זה  32
ייחתם בידי מורשה החתימה של הבנק ויש להטביע 

 עליו חותמת אישית וחותמת הסניף" 

הובהר לנו כי לא ניתן  -לאחר פנייה של קבלנים לבנק
 להפיק ערבות עם חותמת אישית של הבנק

 

חותמת הבנק והסניף מספיקים בהחלט וע"פ 
 נהלי הבנק .

 

 

 מך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החברה ויש לצרפו חתום להצעה . מס
 

 ראו מטה נספח ערבות ביצוע מעודכן + נספח ביטוח מעודכן 
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 תאריך הנפקת האישור : אישור קיום ביטוחים

המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע 
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה מבוטחה מבקש האישורמ

קסום -אלמועצה אזורית : שם
ו/או הישובים בתחום השיפוט 

של המועצה ו/או תאגידים 
של  עירוניים ו/או יחידות סמך

ו/או גופים קשורים  המועצה
 למועצה.

 

שירותי הסעות  : מוביל צפון הנגבשם
תלמידים ועובדי הוראה 

למוסדות חינוך רגיל 
והסעות ומיוחד 

אקראיות ומיוחדות 
 בצירוף מלווים

 

משכיר☐  

שוכר☐  

זכיין☐  

קבלני משנה☐  

מזמין שירותים☒  

מזמין מוצרים☐  

 

 ת.ז./ח.פ. ח.פ: 

 : מען

 

 

 : מען

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  מטבע סכום
 לנספח ד'

  2,000,000   ביט  צד ג'

 

₪ 

 אחריות צולבת  - 302
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור  
 כיסוי לתביעות מל"ל  - 315
מבוטח נוסף בגין   - 321

 –מעשי או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור

 ראשוניות  - 328
רכוש מבקש האישור   - 329

 ייחשב כצד ג'
 

  20,000,000   ביט  אחריות מעבידים

 

₪ 

ויתור על תחלוף   - 309
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה   - 319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח
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פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי 
 (:ג'המצוין בנספח 

  הסעות נוסעים – 025

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 "מכרזהבטחת ההצעה בערבות ל נוסח"

 יוגש על ידי המשתתף        

 במכרז יחד עם הצעת       

 לכבוד

 המועצה האזורית אל קסום

 , באר שבע10א, בית השקמה קומה 31שד' שז"ר 

 

 בנקאית מס'____________ ערבותהנדון: 

)במילים: שמונים ושבעה אלף   ₪ 87,500של  לסכום כוללעד  ,כל סכום לתשלוםאנו ערבים בזה כלפיכם  .1
"(, שתדרשו מאת __________________ )להלן: סכום הערבות( )להלן: "שקלים חדשים וחמש מאות

 .08/2020 מספרפומבי  למכרזבקשר  "(,הנערב"

הלשכה המרכזית  כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"יהמחירים לצרכן סכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2
 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן: המדד)להלן: " כלכלי ומחקרלסטטיסטיקה 

)או  15.09.2020אשר פורסם ביום  2020 אוגוסט חודשלעניין ערבות זו יהא המדד בגין  "המדד היסודי"
 סמוך לכך(.

ערבות  עפ"י בפועל הקודם לקבלת התשלוםהמדד שפורסם לאחרונה  לעניין ערבות זו, יהא" המדד החדש"
 . זו

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

למכפלת השווה  , הסכוםההצמדה הפרשייהיו  היסודי,כי המדד החדש עלה לעומת המדד  אם יתברר
 מחולק במדד היסודי. הדרישה,בסכום למדד היסודי המדד החדש  ההפרש בין

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי  .3
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את 

 מאת הנערב.

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את  ימים 15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4
 הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.

 

עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו דרישה כל  ועד בכלל. 28.02.2021  ליוםערבות זו תישאר בתוקפה עד  .5
  יאוחר מהתאריך הנ"ל.לא בכתב 
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 בכבוד רב,

 בנק ______________________  

   

 

  אישית וחתימת הסניף טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


