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 מחוץ לנ"צ ומוסדות שיקומייםמתן שירותי היסעים למוסדות חינוך מיוחדת בנושא:  עדהוו: הנדון

 

במסגרת אישור מתן שירותי היסעים למוסדות חינוך , התקיימה ישיבת הוועדה 2018 ביולי 31 בתאריך

רצו"ב  .17/2017/הספי מכרז שנערך על ידי החברה למשק וכלכלה -, עלציונה-לנסמחוץ ומוסדות שיקומיים 

למכרזי  1972-לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב 9אישור ההתקשרות לפי סעיף 

 .2017בדצמבר  31, מתאריך מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי

 
 -נכחו: בישיבה .1

 ועדהוה ר"יו - העירייה, מנכ"ל  נגר-לוי עמיקם

 עדהוהו חבר -  ערן לבב, גזבר העירייה

 עדהוו חברת - יועמ"ש ,כהן-מנדלמן שולמית עו"ד

 מנהל מחלקת היסעים - תמיר אשכנזי

 

הצעות מחיר למתן שירותי  לקבלבהתאם לנוהל, על מנת פנתה לחברה למשק וכלכלה  העירייה .2

 (.ראה טבלה רצו"בציונה )-היסעים למוסדות חינוך ומוסדות שיקומיים מחוץ לנס

)ללא  הצעות, ראה טבלה מצו"ב 13פנתה לזכייניה והתקבלו למשק וכלכלה החברה  .3
 .מע"מ( ועמלת משכ"ל

 כל ההצעות התקבלו במסגרת המועדים שנקבעו בנוהל הצעת המחיר )ראה פירוט בטבלת .4

 ההיסעים(.

המחירים המפורטים בטבלאות המצורפים, אינם כוללים מע"מ ולא כוללים את תקורת  .5

 .4.5%החברה משק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, בשיעור של 

 :הוועדה החלטת

שירותי ניהול ופיקוח על השירותים נשוא המכרז, יבוצעו על ידי העירייה באמצעות  .6

 עובדיה.

 פי המפורט בטבלה שלהלן:-באות עלהחברות הההתקשרות מאושרת עם  .7

 



            

   שנת המכרז מחיר נסיעה בש"ח כמות נוסעים   ראם .א
     לכיוון אחד כולל מע"מ      

 חינוך מיוחד 01/09/2018 142 20 מנ"צ לראשל"צ

 חינוך מיוחד 01/09/2018 142 10 מנ"צ לראשל"צ

 חינוך מיוחד 01/09/2018 105 4 לראשל"צמנ"צ 

 חינוך מיוחד ורווחה 01/09/2018 205 מעלון רגיל   מנ"צ לראשל"צ

 ורווחה חינוך מיוחד 01/09/2018 205 מעלון גדול   מנ"צ לראשל"צ

  
           

 ראם .א
 

   שנת המכרז מחיר נסיעה בש"ח כמות נוסעים

  
     לכיוון אחד כולל מע"מ  

 חינוך מיוחד 01/09/2018 232 53   נס ציונהבתוך 

 חינוך מיוחד 01/09/2018 121 20   בתוך נס ציונה

 חינוך מיוחד 01/09/2018 121 14 בתוך נס ציונה

 חינוך מיוחד 01/09/2018 121 10 בתוך נס ציונה

 חינוך מיוחד 01/09/2018 25 4   בתוך נס ציונה

 חינוך מיוחד  01/09/2018 50 מעלון רגיל בתוך נס ציונה

  
 
           

   שנת המכרז מחיר נסיעה בש"ח כמות נוסעים   ראם .א
     לכיוון אחד כולל מע"מ      

מנ"צ לפארק 
 חינוך מיוחד 01/09/2018 242 53   המדע

מנ"צ לפארק 
 חינוך מיוחד 01/09/2018 50 20   המדע

            
            



   שנת המכרז מחיר נסיעה בש"ח נוסעיםכמות    ראם .א
     לכיוון אחד כולל מע"מ      

 חינוך מיוחד 01/09/2018 204 מעלון רגיל מנ"צ ליבנה

 חינוך מיוחד 01/09/2018 75 4 מנ"צ ליבנה

            
            

   שנת המכרז מחיר נסיעה בש"ח כמות נוסעים   ראם .א
     מע"מלכיוון אחד כולל       

 חינוך מיוחד 01/09/2018 300 מעלון רגיל מנ"צ לתל אביב

 חינוך מיוחד 01/09/2018 139 4 מנ"צ לתל אביב

            

   שנת המכרז מחיר נסיעה בש"ח כמות נוסעים   ראם .א
     ע"ממלכיוון אחד כולל       

 חינוך מיוחד 01/09/2018 116 10 מנ"צ לגן רווה

 חינוך מיוחד 01/09/2018 63 4 רווהמנ"צ לגן 

            

   שנת המכרז מחיר נסיעה בש"ח כמות נוסעים פז סופר טורס
     לכיוון אחד כולל מע"מ      

 רווחה 01/09/2018 139 10 מנ"צ לאסף הרופא

 רווחה 01/09/2018 90 4 נ"צ לאסף הרופא

  
           

   שנת המכרז נסיעה בש"חמחיר  כמות נוסעים פז סופר טורס
     לכיוון אחד כולל מע"מ      

 רווחה 01/09/2018 140 10 מנ"צ לראשון לציון

 רווחה 01/09/2018 90 4 מנ"צ לראשון לציון

            
            



   שנת המכרז מחיר נסיעה בש"ח כמות נוסעים צבר תאגיד
     לכיוון אחד כולל מע"מ      

 חינוך מיוחד 01/09/2018 87 4 ליד רמב"םמנ"צ 

            

   שנת המכרז מחיר נסיעה בש"ח כמות נוסעים מטיילי ירון בר
     לכיוון אחד כולל מע"מ      

 חינוך מיוחד 01/09/2018 129.5 4 מנ"צ לחולון

 חינוך מיוחד 01/09/2018 151.5 4 מנ"צ לבת ים

 חינוך מיוחד 01/09/2018 151.5 4   מנ"צ ליהוד

 חינוך מיוחד 01/09/2018 118.7 4 מנ"צ לגדרה

 חינוך מיוחד 01/09/2018 189.8 4 מנ"צ לגדרה

            

   שנת המכרז מחיר נסיעה בש"ח כמות נוסעים   אור בוס
     לכיוון אחד כולל מע"מ      

 חינוך מיוחד 01/09/2018 175 4 מנ"צ לבני ברק

 חינוך מיוחד 01/09/2018 220 10 לבני ברקמנ"צ 

            

   שנת המכרז מחיר נסיעה בש"ח כמות נוסעים הסעות המוביל הארצי 
     לכיוון אחד כולל מע"מ      

 מחוננים 01/09/2018 149 10 מנ"צ לרון ורדי

 מחוננים 01/09/2018 139 14 מנ"צ לרון ורדי

 
 

 נגר-לוי עמיקם כהן, עו"ד-מנדלמןשולמית   ערן לבב
 העירייה ל"מנכ   יועצת משפטית גזבר העירייה

 
 העתק

 העיר ראש -


