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 א"תשפ אב' ה         

 2021 יולי 14 רביעי יום        

  1מסמך הבהרות מס' 

 מכרז הסעות חינוך  כנס קבלנים 2021/06מכרז הסעות 

 2021ליולי  14 -מיום ה

 

 משתתפים:

 היועמ"שעבדאללה דכוור, עו"ד מטעם משרד 

 עומר אבו עסא, מנהל אגף חינוך

 סאלם אלאטרש, מנהל מחלקת הסעות 

 )זיו האפט( BDOיורם בכר, יועץ מקצועי מטעם 

 מלי פול, מנהלת מחלקת רכש

 

 בבוקר 10:00הכנס נפתח בשעה  

 חברות ההסעה שנרשמו לכנס יצורפו ויהוו חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

 

 למכרז.  נותן סקירה ראשונית :חינוך, מנהל אגף עומר אבו עסא

אבקש להבהיר: המסלולים והקווים נבנו ע"פ הצרכים של הרשות. אבל מחובתי להבהיר לכם כי שייתכנו שינויים. 

כידוע לכם, מסלולי הפזורה הועברו לאשכול נגב מזרחי והקווים שנותרו עלולים להשתנות. יישקלו ביטול ו/או 

 לם ידעו זאת מראש.הוספה של מסלולים, חשוב שכו

עבור שירותי הסעת תלמידים ו/או  06/2021התכנסנו כאן היום בכנס למכרז פומבי : עבדאללה דכוור, משרד יועמ"ש

רו לאשכול. במשירותי ההסעות ע 90%עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד והסעות אקראיות ומיוחדות. כמעט 

מחירי מקסימום שמתוכה נגזרת ההצעה לכל מסלול.)הלוך ושוב(.כפי  הפעם החלטנו שאנו מעמידים למציעים אומדן

לא העיקר( מבקש להפנות את תשומת לבכם לסעיף  זהשציין מנהל אגף החינוך, ייתכנו שינויים במסלולים  )אבל 

המסלולים בהם " יובהר כי חזרה של הזוכה מהצעתו עבור מסלול נסיעה בודד, עלול להוביל לוויתור על כלל  14.3

 "זכה הקבלן, ואף לחילוט ערבות להבטחת הצעה שהעמיד המציע, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

 

בהמשך לדבריו של היועמ"ש בין האשכול ובין המועצה הוגדרו שטחים  סאלם אלאטרש, מנהל מחלקת הסעות:

ת על תפר החלוקה כאשר בצד אחד "הפזורה" אפורים כך שהחלוקה הנה בעייתית וייתכן שאם משפחה אחת נפרס

ששייכת לאשכול ובצידה השני שטח שיפוט המועצה. זה אומר או שהמשפחה תעבור כולה לצד האשכול ואז הקו 

יבוטל אצלו או שהקו יעבור לשטח שיפוט המועצה ואז התווספו קווים למועצה.  אז ייתכן, שנצטרך להוסיף עוד 

 ותר לאחר ישיבה עם האשכול בנושא.רכבים או לבטל בהתאמה. נדע י
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 באקסל  GPSניתן יהיה להעביר את חיווי ה  - GPSאני מבקשת להבהיר את נושא ה : מלי פול, מנהלת מחלקת רכש

 החשבונות עם פירוט הנסיעות את להגיש נחייב לא ,ראשון בשלב .קי דיסק  און באמצעות או חשבונית כל עם

 העברה או .)ותלונות בירור לצורכי מענה וכן חודשיות מדגמיות ביקורות( דרישה י"עפ אלא ,חודש כל השוטפים

 התיעוד ויכולת לשמירת התקן בעלי להיות עליכם, מקרה בכל .הרשות פ דרישת"ע קי און דיסק גבי על - רבעונית

 . ובקרה למעקב הנה GPS ה מטרת  - לב תשומת .שנה כחצי של תקופה למשך

 

 הערות: 2מכרז, בבחינת ההצעות   13: מבקש להפנות את תשומת לבכם גם לסעיף יועמ"שעבדאללה דכוור, משרד 

 הצעות או יותר דומות או זהות המועצה תבצע הליך התמחרות. 2במידה ויהיו  .1

 

 המועצהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.  "המועצה 13.4סעיף  .2

 ."והכל בהתאם לשיקול דעתה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים

 

תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של  "המועצה 13.2סעיף  .3

ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם  המועצההמשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת ניסיונה של 

הגיש הצעות סבירות. נבקש גם תשומת לב לפרטים, תחסכו מאיתנו בקשות נבקשכם ל " המשתתף בעבר.

להשלמת מסמכים, תבדקו בדיוק את הדרישות למכרז ותעבירו את הנדרש. אנו רוצים לייעל את ההליך של 

המכרז. יש למועצה לו"ז קצר אנחנו קרובים לפתיחת שנת הלימודים ואנו רוצים שיהיו תוצאות לפחות עד 

 .15/08/2021לתאריך 

 

ל :   2020מטה ערבות מתוקנת ממדד חודש דצמבר  1הבהרה שינויים בערבות להבטחת ההצעה כדלהלן בנספח ה'

)או סמוך  15.07.2021אשר פורסם ביום  2021לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש יוני  "המדד היסודי""

 .01/11/2021לכך(." כאשר תוקף הערבות יהיה עד 

 

 במסגרת הכנס מענה לשאלות הבהרה  -2021/07/14מיום  1מסמך הבהרות מס' 

 

 תשובה שאלה מס'

נזים א.ח.ס.ן סיור: ערבות להבטחת  1

 ההצעה מהו התוקף שלה?

יום מהגשת המכרז, קרי: עד  90הערבות הנה ל 

 . 01.11.2021לתאריך 

ערבות להבטחת  נזים א.ח.ס.ן סיור: 2

מפוצלים לארבע ההצעה ישנם קווים שהם 

 או אשכול, איך מחשבים את הערבות?

מחשבים פר מסלול. לדוגמא: מסלול אום בטין הוא 

 מסלול אחד.
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 30-נזים א.ח.ס.ן סיור: אם הערבות היא ל 3

 מסלולים? 15מסלולים והוגשו רק על 

 . ₪ 3,000עבור כל מסלול נדרשת ערבות של 

קווים אזי  10לדוגמא: אם הגשת ההצעה היא עבור 

מכפילים את כמות המסלולים שנתת עבורם הצעה 

*3000 . 

 קווים. 10עבור  ₪ 30,000=  3,000*10כך ש: 

לאחר בדיקת  בכל מקרה, הערבות מוחזרת אלייך 

 .ההצעות

גבוה בסכום מובהר בזאת, אם מציע מוסר ערבות 

עבורם הגיש הצעתו, ממס' המסלולים יותר 

 ההצעה תפסל.

סאלמה, מטיילי ערד: אבקש הבהרה  4

 .GPSנוספת לגבי ה 

, תנאי סף לביצוע 7למסמכי המכרז סעיף  14עמוד 

על הזוכים במכרז להתקין מערכת " ההתקשרות: 

GPS  על כל רכב ממצבת הרכבים הנדרשת

 להפעלת המסלול 

 )מרמת אוטובוס זעיר ציבורי, ומעלה(, וכמספר

הרכבים שהגיש הזוכה בהצעתן למכרז, והכל 

בהתאם לכתב ההתחייבות המצורף כנספח י"ג 

להלן. יובהר כי נסיעה שלא יתקבל עבורה חיווי 

, לא יתקבל בעבורה תשלום, וזאת GPS-במערכת ה

בנוסף על הפיצויים המוסכמים כמפורט בחוזה 

 למתן השירותים."

: אם ילד לא ג'יהאד, מסיעי אריה שאשא 5

מגיע לבית הספר ולא הודיעו מראש. 

מראה כי באמת נסעו לאסוף  GPSוחיווי ה

 את הילד, האם משלמים על זה?

 ע"פ הנרשם במכרז.

 עבור הסעת הבוקר.  .50%תקבול של 

מובהר בזאת, שהנחיה זו נמדדת בהתאם ליום רגיל 

 בו לא הגיע תלמיד והמסיע לא עודכן על כך.

המועצה ולעדכנה על המסיע לשתף פעולה עם 

 בהתאם על היעדרות תלמיד מבית הספר.

במצב של ההיעדרות ממושכת המסיע לא יקבל 

.  גם GPSתקבול גם באם יש הוכחה לחיווי ה 

 הזמנות הנן בכפוף לביצוע בפועל.
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יחיא ורדים טורס: בסעיף 13.4 למסמכי  6

המכרז נרשם ""המועצה אינה מתחייבת 

או כל  לקבל את ההצעה הזולה ביותר,

הצעה שהיא כזוכה. המועצה רשאית לפצל 

את הזכייה בין מספר משתתפים והכל 

בהתאם לשיקול דעתה." מה יכול להיות 

   שיקול הדעת?

המועצה תשקול באם להעביר הצעות שמסתמנות 

, לדוגמא: אם ישנו מסלול או קו שמחיר כהפסדיות

 ₪ 300, הצעה של ₪ 1,000המקסימום שלו נאמד על 

כהצעה הפסדית. ההצעות צריכות להיות מסתמנת 

צה שהשירות סבירות, על מנת להניח את דעת המוע

 שהיא תקבל הוא שירות טוב.

כמו כן, קיימים גם שיקולים אחרים להמחשה: 

 כושר ביצוע, אמינות וניסיון העבר עם המציע.

"המועצה תהא רשאית למסמכי המכרז  13.2סעיף 

ההצעות את לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת 

אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה 

המוצע, ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות 

 " מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.

במקרים של "הצעה  יחיא ורדים טורס: 7

הפסדית" יש מסיע שיקולים שלו )גם יש 

ל עזיבה שערבות ביצוע לחילוט במקרה 

באמצע(  לדוגמא: ייתכן ואני עובד עם 

מס' מוסדות במקביל ולאותו קו יש לי 

נסיעה לפני או אחרי, אז מה שאתה רואה 

כהפסדית בשבילי היא רווחית גם אם 

 . ₪ 150מדובר ב 

כל מקרה הוא לגופו. כל מקרה ספציפי או מחלוקת 

שתתעורר בנושא, המסיע יוזמן לשיחת בירור/ 

 ו תישמע.שימוע ועמדת

 לאחר מכן תתקבל החלטה עניינית בהתאם.

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

 . 11:45הכנס ננעל בשעה 

 

 

 

 ערבות להבטחת ההצעה. 1ראו מטה נספח ה' 

 

 

 

 רשמה מלי פול        

 

 

 



 
 

-א-תראבין      מכחול         מולדה           כוחלה         דריג'את           אל סייד         אום בטין  
 צאנע

 
 

 נוסח "ערבות להבטחת ההצעה - 1נספח ה'

 ידי המשתתףיוגש על         
 במכרז יחד עם הצעתו       

                                        לכבוד

 המועצה האזורית אל קסום

 א.ג.נ.

 להבטחת ההצעה כתב ערבות   הנדון:

 3,000שקלים חדשים )ע"פ מפתח של  ________של לסכום כוללעד  ,כל סכום לתשלוםאנו ערבים בזה כלפיכם  .1

בקשר  "(,הנערב"(, שתדרשו מאת __________________ )להלן: "סכום הערבות)להלן: "(  עבור כל מסלול ₪

 .6/2021 מספרפומבי  למכרז

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"יהמחירים לצרכן סכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2

 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן: המדד)להלן: " כלכלי ומחקר

 )או סמוך לכך(. 15.07.2021אשר פורסם ביום  2021 יונילעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש  "המדד היסודי"

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

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

למכפלת ההפרש השווה  , הסכוםההצמדה הפרשייהיו  היסודי,כי המדד החדש עלה לעומת המדד  אם יתברר

 מחולק במדד היסודי. הדרישה,בסכום למדד היסודי המדד החדש  בין

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

 כל הפרשי הצמדה.

 שיהיהזו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי  ערבותינו .3

 עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

ו נשלם לכם את מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנ ימים 15-הראשונה בכתב, לא יאוחר מ דרישתכםלפי  .4

 הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. הסכום

לא עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב דרישה כל  .01/11/2021 ליוםערבות זו תישאר בתוקפה עד  .5

  יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 בכבוד רב, 

 בנק ______________________  

   

 

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


