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מכרז הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה
מכרז פומבי מס' 13/2022
שנת הלימודים תשפ"ג
המועצה המקומית בענה )להלן" :המועצה"( מזמינה בזה הצעות מחירים להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה על פי
התנאים ,הדרישות וההנחיות המפורטים במסמכי המכרז .שירותי ההסעה יכללו ,לפי הצורך ,גם הסעת ילדי מעונות
מתחת לגיל  ,3הכל עפ"י הנחיות המנהל ובכפוף להוראות כל דין.
רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים ,כדין ,בישראל ,העומדים ,במועד הגשת ההצעות ,בכל
התנאים המצטברים שנקבעו בתנאי המכרז .בין היתר ,המשתתפים אמורים להיות רשומים ,כדין ,כמשרד ל"הסעות"
כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב( ,התשמ"ה .1985-יש לצרף
רישיון בר-תוקף.
תאגיד מוניות יכול לגשת למכרז לאחר הצגת רישיון עסק מטעם המועצה המקומית ,ככל שהוא חייב ברישיון עסק,
והצגת רישיונות הסעה מטעם משרד התחבורה למוניות שהוא מתכוון להשתמש בשירותיהן במידה שיזכה במכרז.
בעל מונית בודדת יכול לבצע מסלול אחד בלבד .זאת ,בתנאי שישתייך לתחנת מוניות המפוקחות על ידי קצין בטיחות
בתעבורה ,כמתחייב מתקנה  579לתקנות התעבורה ,או שיגיש בקשה מיוחדת למנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה
שבמשרד התחבורה ,על מנת שיאשר לו פיקוח של קצין בטיחות של משרד הסעות.
על המשתתף במכרז להמציא ערבות בנקאית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל ,לבקשת המשתתף ,בסכום שלא יפחת מ-
 ₪ 5,000להתקשרות שאומדנה מגיע עד  ₪ 100,000לא כולל מע"מ .כל התקשרות שאומדנה עולה על סכום זה ,תחייב
את הגדלת הערבות בסכום של  ₪ 2,500לכל  ₪ 100,000או חלק מסכום זה.
סכום ההצעה" לעניין סעיף זה משמע – התשלום היומי בכל אחד מהמסלולים להם הוגשה הצעה מוכפל ב 220 -יום.
הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי( ,לפקודת המועצה ,בהתאם לדוגמת הערבות שבמכרז ,בתוקף
לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי חוקי בלבד )"שקל חדש"( ,ב 2-עותקים ,על גבי טופס מפרט הסעות ומחירים
כחלק בלתי נפרד מהחוזה ובהעתק נוסף.
על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.
המחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו לא יעלו על המחירים שאושרו בועדת ההסעות המחוזית לגבי אותם
מסלולי הסעה שבוצעו בשנת הלימודים הקודמת ומפורטים בנספח א'.

על כל משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז ,לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו תמורת סכום שלא
יעלה על .₪ 500
תתקיים פגישה לצורכי שאלות והבהרות ביום  9/8/2022בשעה  12:00במשרדי המועצה.
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מומלץ למשתתפים בכוח במכרז להשתתף בישיבת ההבהרות .נא לדייק ולבוא בזמן .לא התהיה אפשרות אחרת לקבל
מידע או לברר שאלות טכניות /מנהליות בקשר למכרז .המשתתפים יכינו שאלותיהם מראש בכתב) ,מודפס( בשני
עותקים .עותק אחד יימסר לנציג המועצה.
משתתף שלא יגיע לישיבת ההבהרות לא יוכל לבוא בטענות על אי הבנה או אי ידיעה של נתון כלשהו.
ניתן להעביר שאלות ובקשות הבהרה בדוא"ל בלבד לכתובת מייל  aliaahsarmh@gmail.comתשובות תישלחנה
בדוא"ל לכל המשתתפים במפגש ההבהרות
המועצה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה
או בתשובה לשאלות המשתתפים.
השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז
בדואר רשום ו/או בדוא"ל לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית בלבד ,בתיבת
המכרזים מכרז פומבי מס'  , 2022/13במשרדי המועצה בכפר בענה וזאת לא יאוחר מיום
חמישי  11/8/2022בשעה . 14:00
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והנו על אחריותו הבלעדית של המשתתף ויוביל
לפסילת ההצעה.

בכבוד רב
עלי ח'ליל
ראש המועצה המקומית בענה
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