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05/07/2022 

 

 רגיל חינוך למוסדות הוראה עובדי או/ו תלמידים הסעות לשירותי 18/22 מכרזמכרז פומבי 
 ומיוחדות אקראיות ולהסעות ומיוחד

 מענה לשאלות הבהרה

  

 אין שינוי במועד אחרון להגשת הצעות. .1

  .במסגרתו גם עודכנו חלק ממחירי מקסימום, מחיר מעודכן מצורף לתשובות ההבהרה טופס הצעת .2
יראו אותה כאילו הוגשה  –יש להגיש הצעה על גבי הטופס המעודכן. הצעה שתוגש על גבי טופס לא מעודכן 

 על גבי הטופס המעודכן. 

  .לנספח הבהרות )מדדי איכות( 13.4 -ו 13.3להלן עדכון בנוגע לסעיפים  .3

 ניתן, קולטת חברה של במקרה. למציע בהתייחס יינתן רצון שביעות ניקודמובהר בזאת כי  – 13.3סעיף  
 רלבנטיים מסמכים להצעה לצרף יש. זה רכיב ניקוד לצורך המציע קלט אותה החברה ניסיון לייחס יהיה

 .   החברה פעילות קליטת לנושא

 :יתוקן להלן נוסח מעודכן –13.4סעיף 

  . %10ניקוד מצטבר של עד  –( 9301/מערכת  ניהול בטיחות )תקן   רכבמערכות קיימות בכלי  13.4

עבור  אובתוך הרכב   יינתן עבור התקנת מצלמות אבטחה מניקוד ההצעה %5 13.4.1
 תקן) יבשתיות ותעבורה תחבורה מערך של ואיכות בטיחות ניהול מערכות
 .(9301 ישראלי

 . אישור/תעודה להצעה לצרף יש -( 9301לגבי מערכת בטיחות איכות )תקן 

 המערכת התקנת על אישורצרף להצעה ל יש –לגבי התקנת מצלמות אבטחה 
 .כאמור מערכת ברכב קיימת לפיו חוק המאומת תצהיר או בפועל

 למען הסר ספק, לא ינתן ניקוד עבור התחייבות עתידית להתקנת מערכת. 

א ינתן כפל נקודות )ל 5כן מובהר בזאת כי ניקוד עבור רכיב זה הינו מקסימום 
 ניקוד(.

מערכת איכון המאפשרת לדעת את יינתן עבור התקנת  מניקוד ההצעה %5 13.4.2
 .מיקום הרכב בכל רגע נתון

בפועל או תצהיר המאומת חוק  אישור על התקנת המערכתצרף להצעה יש ל
 . לפיו קיימת ברכב מערכת כאמור

 .מערכת להתקנת עתידית התחייבות עבור ניקוד ינתן לא, ספק הסר למען
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל מציע שיקבע כזוכה במכרז, 
יהיה מחויב להתקין מערכות איכון כאמור בכלי הרכב לא יאוחר ממועד 

 תחילת שנת הלימודים.  

  :נה העירייה לשאלותי העירייה ומעלהלן שאלות שהתקבלו במשרד .4

המסמך  מ.ס
או הנספח 

אליו 
מתייחסת 

 השאלה

פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים

 תשובה שאלה

 על להתמודד ניתן קווים באיזה כללי כללי  .1
 ?בלבד המוניות

 . הסעות חינוך רגיל/ מיוחד. 2ראו נספח א'
תשומת לבכם להוראות המכרז לפיהן באשכולות 

המסומנים בכוכבית יש להגיש הצעה לכל סוגי כלי 
 הרכב. 

כמו כן, תשומת לבכם לנושא מלווה נדרש לחלק 
 מההסעות. 

נספח   .2
 הבהרות 

 13.3סעיף 
ניקוד  –

שביעות 
רצון 

שירותי 
 המציע 

חברתנו קלטה את פעילות 
בתחום היסעים.  Xחברה 

נבקש לייחס לחברתנו את 
ניסיונה של החברה אותה 
קלטנו לרבות בכל הקשור 

 לאישור על שביעות רצון 

 הבקשה מאושרת.
נתן בהתייחס למציע. במקרה יניקוד שביעות רצון י

של חברה קולטת, ניתן יהיה לייחס ניסיון החברה 
 אותה קלט המציע לצורך ניקוד רכיב זה. 

נטיים לנושא קליטת יש לצרף להצעה מסמכים רלב
   ראו עדכון כמפורט לעיל.  פעילות החברה.

 קו רחובות 2 'נספח א  .3
22-025 

 סעיםיהה מערכת ברורה לא
 הרכב לפי סוגי בבוקר

כמו  55 אוטובוס 60, אוטובוס
 11 הכמות מה ברור לא כן

 האם הפיזור בשעות רכבים
 ,שני פיזורים בכל יום יש

 שתי את עושה רכב אותו האם
 אוטובוס בבוקר האם .הנסיעות

 ?האיסופים שני עושה אחד

סוגי הרכבים לכל באשכול זה חובה להגיש הצעה 
 בכוכבית( )האשכול מסומן

 צפי הכמויות כפי שרשום באשכול.
מקומות פעם אחת בשבוע איסוף  60אוטובוס  1-

 בבוקר ופיזור בצהריים.
פעמים בשבוע  4 -מקומות כ 55אוטובוסים  10 -

 איסוף בבוקר ופיזור בצהריים.
פעמים בשבוע איסוף  3 -מקומות כ 14מיניבוס  1  -

 בבוקר ופיזור בצהריים.
מונילון ומעלון לפי הכמויות  10מונית, אצז  -

המפורטות במפרט בהתאם למערכת השעות 
 במוסדות הלימוד )שבוע לימודים מלא(.

פרק  2 'נספח א  .4
 מזדמנות 

 בכל מ"ק מס מציינים הנכם
שנסיעה  כותבים מנגד – נסיעה
 מוגבלת צמודה אינה שאינה

 את להסביר נא – מ"בק
 הסתירה

במסגרת רכת ק"מ שיבוצעו עהק"מ מתאר ה
האוטובוס הצמוד. יחד עם זאת, אוטובוס צמוד 

יהיה צמוד לכל משך זמן הפעילות ולא יהיה מוגבל 
  בק"מ.

פרק  2' א נספח  .5
 מזדמנות

 נסיעה של במקרה קורה מה
 חריגה בה צמודה שתהיה

 ?החריגה  מחושבת לפי ,מ"מק

לא תינתן תוספת על חריגה בק"מ עבור נסיעה 
 שהוגדרה כצמודה.

מנגד מוקצות  ,דצמו מופיע רכב 22-114 2' א נספח  .6
 .שעתיים רק

שעות ולא לשעתיים. יש להתייחס  12הכוונה ל 
 שעות. 12בהצעה לפי רכב צמוד ל 

  מצ"ב לשם הנוחות טופס מעודכן
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המסמך  מ.ס
או הנספח 

אליו 
מתייחסת 

 השאלה

פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים

 תשובה שאלה

 22-203 2' א נספח  .7
 ,22-202 

 ?, הקווים שני בין ההבדל מה
 ו שעה 1 משך אחד שניהם מצד

 הכוונה מה – מ"ק 15
 ?צמוד ולא צמוד

לא צמוד ברגע שהנסיעה מסתיימת  22-202באשכול 
 הנהג סיים את העבודה

צמוד הנהג יעשה נסיעות הלוך חזור  22-203באשכול 
 במשך שעה שלימה לפי דרישת העירייה.

 22-210 2' א נספח  .8
 ,22-208 

יתוקן ומשך הזמן הצמוד באשכול  22-210אשכול  ?שני הקווים  מה ההבדל בין
מצ"ב  .שעות כפי שכתוב 8שעות ולא  12זה יהיה 

 לשם הנוחות טופס מעודכן
נספח   .9

 הבהרות
 הסכום מעל סכום והוגש היה 10.8

בודד או  בקו אחד ,המירבי
 – מתוך כלל האשכול ,יותר

אם  קורה מה היא השאלה
בסכימה של כלל האשכול 

המצטבר אינו חורג  המחיר
כלל  מהמחיר המירבי של

 ?האם ההצעה תקינה  ,האשכול

 אין להגיש הצעה הגבוהה ממחיר מירבי. 
 

הצעה  –ככל שמדובר באשכול שנבחן כמקשה אחת 
שתחרוג ממחיר מירבי לאחד או יותר ממסלולים 

  כל ההצעה באשכול תפסל. –שכלולים באשכול 
  

 

נספח   .10
 הבהרות

 ,שנקבע הנוסף הכשיר האם 13.1.3
מחויב במובן כלשהו כלפי 

או שהדבר ניתן  ,הרשות
להחלטתו הבלעדית אם לקבל 

 שכן ?-לא או את הנסיעות
מקבלת שלא  בחברה מדובר

 את העבודה אלא רק מיידית
במידה וההסכם מול חברה 

 . מתי שהוא הזוכה יבוטל

מציע שיקבע ככשיר נוסף, העירייה תהיה רשאית 
 סכםלהתקשר עמו בהסכם בכל מקרה של ביטול ה

התקשרות כאמור תהיה לאחר קבלת עם זוכה/ים. 
 הסכמתו של הכשיר הנוסף ובכפוף להוראות כל דין. 

נספח   .11
 הבהרות

 ?למצלמת דרךהאם הכוונה  13.4
שרק  האם ניתן להתחייב

בהצעת המחיר  במידה ונזכה
 ?נתקין את המצלמה

 ראו עדכון כמפורט לעיל.
נתן רק בהתייחס ילמען הסר ספק, ניקוד למערכות י

 למערכת המותקנת בפועל. 
 

מחירי  2נספח א'  .12
המקסימו

ם בנסיעות 
המזדמנות 
 והקבועות

בשנה האחרונה חווינו גל 
התייקרויות משמעותי במשק 

והמחירים רק ממשיכים 
מחירי המקסימום  לעלות.

, אינם 2המופיעים בנספח א'
מולן אנו מייצגים את העלויות 

אבקש לפתוח  מתמודדים כיום.
את המחירים כך שהצעות 

המחיר יוכלו לשקף את 
 העלויות כיום.

  טופס הצעת המחיר עודכן.
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המסמך  מ.ס
או הנספח 

אליו 
מתייחסת 

 השאלה

פרק 
וסעיף 

 רלבנטיים

 תשובה שאלה

נספח   .13
הצבת 

מלווים/ות 
 להסעות

העלות לשעה עבור מלווה  17סעיף 
(, ₪ 45שנקבעה בסעיף זה )

אינה משקפת את העלויות 
הנדרשות להעסקת מלווה, אף 

תגיע לעבודה בשביל מלווה לא 
לא הגיוני  שעה אחת בלבד

להקצות תשלום לכיוון, כאשר 
צריך לאסוף את המלווה 

מביתה ולהחזיר אותה לביתה 
 סה"כ. ₪ 45ולקבל 

 –יובהר כי במסלולים בהם נכללה דרישה למלווה 
דרש להציב מלווה, ככל שהעירייה תדרוש יהזוכה י

דרש להציב יזאת. תשלום יעשה רק ככל שהזוכה י
 את המלווה והמלווה יוצב בפועל. 

 
 

+ מע"מ   ₪ 45התשלום בגין העמדת מלווה הינו 
 .כיווןללתשלום למלווה  במכפלת מספר שעותלשעה 

, 2משך זמן לתשלום למלווה לכיוון נכלל בנספח א'
 ( שעות 2עבור ול ישולם  לכיוון בכל מסל

כפר שמואל במידה ויידרש  22-031גם עבור אשכול 
 לכיוון. שעות  2מלווה התשלום יהיה לפי 

  מצ"ב לשם הנוחות טופס הצעה מתוקן
 

מסמכי   .14
 החוזה

גל ההתייקרויות שאנו חווים  8.2סעיף 
בשנה האחרונה השפיע על 
עלויות השכר של הנהגים, 

ועלויות האחזקה עלויות הדלק 
 בצורה מאוד משמעותית.

במכרז אין התייחסות להצמדה 
למדד, לא ייתכן שספק יעבוד 

שנים באותם מחירים  4במשך 
ללא הצמדה למדד תשומות 

אבקש להוסיף  האוטובוסים.
 סעיף הצמדה.

 הבקשה נדחית.
 

נספח   .15
 ההבהרות

8 .
הבהרות 

לעניין 
ערבות 

 –ההצעה 
 8.1סעיף 

את נוסח היכן ניתן למצוא 
 מתוקן של ערבות ההצעה

נוסח לדוגמא של ערבות ההצעה מתוקן כבר הוחלף 
 וקיים במסמכי המכרז.

 מצ"ב שוב לשם הנוחות. 
 גם תקבל העירייה, כמפורט בנספח ההבהרות

 אוטונומית ערבות שתהא ובלבד, אחר בנוסח ערבות
 ותוקפה סכומה אשר המציע לבקשת שהוצאה
, 31/12/22)תוקף לפחות עד  הדרישות את תואמים

 (. ₪ 20,000סכום 
 

   תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים. .5

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.   .6

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון  .7

 בהגשת הצעתו. 

 במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז. על המשתתף .8

  k@nzc.org.il-riva :ל"דואריבה קליין.  :שינוי בפרטי איש הקשר למכרז הלןל .9

mailto:riva-k@nzc.org.il
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 נוסח ערבות הצעה

 
 

 יוגש על ידי המשתתף
 במכרז יחד עם הצעתו

 
 

 לכבוד 
 עיריית נס ציונה 

 
 כתב ערבותהנדון: 

 
 

 
"המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  -)להלן _____________ על פי בקשת

הסעות תלמידים  – 18/2022  ש"ח  זאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'  20,000לסך של 
 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות. ועובדי הוראה

 
 ימים ממועד דרישכם  7לא יאוחר מתוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או 
לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם 

 ת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.טענ
 

בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  ,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
 
 

 בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הנה 
 

 ועד בכלל.  31/12/2022עד ערבות זו תישאר בתוקפה 
 

 לא תענה.  31/12/2022 דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  31/12/2022לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 כדרישה לעניין כתב ערבות זה. דרישה בפקסימיליה לא תיחשב

 
 
 
 

 תאריך: __________בנק: __________
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