מכרז מס' 1171/
לשירותי הסעות תלמידים ,עובדי הוראה ועובדי מחלקות הרשות
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המועצה האזורית תמר (להלן" :המועצה") מזמינה בזה הצעות מחירים להסעות
תלמידים ,עובדי הוראה ועובדי מחלקות הרשות על פי התנאים ,הדרישות וההנחיות
המפורטים להלן במסמכי המכרז.
שירותי ההסעה יכללו ,לפי הצורך ,גם הסעת ילדי מעונות מתחת לגיל  3והסעות במשך
חודשי הקיץ לילדים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד ,הכל עפ"י הנחיות הרשות,
מעת לעת ,ובכפוף להוראות כל דין.
ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים ציבוריים ,באוטובוסים ובמוניות בלבד
(להלן" :כלי הרכב") .בשום מקרה לא תבוצענה הסעות כלשהן ברכב מסחרי בלתי אחוד
(טנדרים).
כלי הרכב שישמשו להסעות ,ובהתאם ,רשיונות הרכב שימציא המציע לצורך עמידתו
בתנאי הסף של מכרז זה ,יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים ,דהיינו כלי הרכב יהיו כאלה שמועד
.4.1
עלייתם לכביש ,כמצויין ברשיון הרכב ,חל בשנת  2002ואילך.
למען הסר ספק ,רכב משנת ייצור  2002אשר יתחיל בהסעת תלמידים בתחילת
שנת הלימודים תשע"ח ,עומד בדרישות הבטיחות של המשרד ,וניתן להסיע בו
תלמידים עד תום שנת הלימודים תשע"ח.
כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני
.4.2
להסעת נכים של אגף הרכב ,מחלקת התקינה במשרד התחבורה ,כמתחייב
מהוראות החוק להסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות ,התשנ"ד -
.1994
כלי רכב המשמשים להסעת תלמידים ,יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות
.4.3
לכל הנוסעים ,במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים ,על פי הצורך ,כמתחייב
מתקנות 33א' ו364 -א' לתקנות התעבורה ,התשכ"א.1961-
כלי רכב המשמשים להסעת תלמידים יהיו מצויידים בתרמיל עזרה ראשונה,
.4.4
שתכולתו מפורטת בנספח ז' לחוזה.

.5

רשאים להשתתף במכרז אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים ,כדין ,בישראל ,העומדים,
במועד הגשת ההצעות ,בכל התנאים המצטברים שלהלן:
הנם רשומים ,כדין ,כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים
.5.1
ושירותים (הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) ,התשמ"ה .1935-יש לצרף
רשיון בר-תוקף .לחילופין:
תאגיד מוניות יכול לגשת למכרז לאחר הצגת רשיון עסק מטעם הרשות
.5.2
המקומית ,ככל שהוא חייב ברישיון עסק ,והצגת רשיונות הסעה מטעם משרד
התחבורה למוניות שהוא מתכוון להשתמש בשירותיהן במידה שיזכה במכרז.
על פי התיקון לתקנה ( 510ב)( )2לתקנות התעבורה ,תאגיד מוניות יכול לגשת
.5.3
למכרז בהתאם לתיקון ,דהיינו ,לבצע נסיעות מיוחדות במוניות ללא הפעלת
מונה ,בתנאי שיקויימו  5התנאים המפורטים בתיקון לתקנה.
בעל מונית בודדת יכול לזכות במכרז למסלול אחד בלבד לאחר שיציג רשיון
.5.4
הסעה מטעם משרד התחבורה למוניתו .לפיכך ,הוראות סעיף  2.1.2לא יחולו על
בעל מונית בודדת.
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.5.5
.5.6
.5.2
.5.3

לכל אחד מהמדריכים המוצעים ניסיון קודם של  3שנים לפחות בהדרכת
סמינרים בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – ,1963
ככל שיש חובת רישוי עסק על-פי דין.
בידם רשיון בר תוקף ,על שמם ,מאת המפקח על התעבורה ,שהנם מורשים
להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך
והתרבות.
בבעלותם או שבאמצעות משרדם מופעלים ורשומים כלי הרכב בכמות הדרושה
לביצוע ההסעות לגבי המסלולים להם נתנה על ידם הצעת מחיר.
הנם מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל
אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה.

נהגים בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות האלה:
.5.9
א .הנהג בעל אזרחות ישראלית.
ב .הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.
ג .לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה ,כי הנהג כשיר
רפואית לנהיגה.
ד .אישור על היעדר רישום עבריינות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין
במוסדות מסוימים התשס"א – .2001
ה .בהתאם לתקנה  34ב' לתקנות התעבורה (תקנת משנה ( 4ה') תשנ"ה – ,)1995
נהג המסיע קבוצת ילדים שגילם עד  14שנים ,המונה  9ילדים או יותר ,ואשר
קיבל את רשיון הנהיגה לדרגות  2 ,6 ,5ו 11-לפני יום  1.1.1996חייב להחזיק
בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצת ילדים ,לאחר שסיים בהצלחה
השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.
 .5.10המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל ,לבקשת
המשתתף ,בסכום שלא יפחת מ ₪ 5,000-להתקשרות שאומדנה השנתי מגיע עד
 100,000ש"ח לא כולל מע"מ .כל התקשרות שאומדנה עולה על סכום זה ,תחייב
את הגדלת הערבות בסכום של  ₪ 2,500לכל ( ₪ 100,000לא כולל מע"מ) או חלק
מסכום זה.
סכום ההצעה" – לעניין סעיף זה משמע – התשלום היומי בעל אחד מהמסלולים
להם הוגשה הצעה מוכפל ב  220-יום.
.6
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את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  500ש"ח (שלא יוחזרו בכל מקרה),
במשרדי המועצה שבנווה זוהר ,בימים א'  -ה' בין השעות  ,09:00-15:00או באמצעות
תשלום בכרטיס אשראי בטלפון ,03-6633355/6 :והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל
בפורמט  .PDFבנוסף ,ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,במשרדי המועצה ,בימים
א' עד ה' בין השעות .09:00-15:00
את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת בחדר רכזת מכרזים בבניין המועצה
שבנווה זוהר .תיבת המכרזים תיפתח ביום  ,14.3.12המועד האחרון להגשת הצעות הינו
יום  14.3.12עד השעה  .12:00הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים,
מסיבה כלשהי ,לא תידון .אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט הגשה פיזית .הצעות
שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו .ההצעה תוגש בשני
העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית (דיסק  7דיסק און קי).
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בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע
סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו
של סעיף כלשהו ,על המציע להפנות בכתב בפורמט  WORDבלבד ,את שאלותיו לרכזת
ועדת המכרזים במועצה ,במייל  ,michrazim@ma-tamar.co.ilוזאת עד לא יאוחר מיום
 ./7/7.71/בשעה  710:77באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות
ההבהרה שיועברו באמצעות דואר אלקטרוני ,בטלפון 03-6633330 :או במייל חוזר (לא
אוטומטי).
המועצה שומרת על זכותה לנהל משא-ומתן עם מי מהמציעים אשר הצעותיהם תמצאנה
מתאימות.
פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד 7הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם
אלו הם אלו המופיעים בדברי ההסבר ,בחוזה וביתר מסמכי המכרז7
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