
 )צ''לח(מ ''בע שבע-בארבש קיי "המכללה האקדמית לחינוך ע
  511262669. פ.ח

  08-6402765: פקס 08-6402718/9: 'טל 84536שבע -באר 4301. ד.ת 33יהודה הלוי ' רח

 

 
  

  

  מכרזיםמחלקת                                      
                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לביצוע היסעים עבור  – 1/2011 פומבימכרז 
  שבע-בבאר ש קיי"המכללה האקדמית לחינוך ע

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )צ''לח(מ ''בע שבע-בארבש קיי "המכללה האקדמית לחינוך ע
  511262669. פ.ח

  08-6402765: פקס 08-6402718/9: 'טל 84536שבע -באר 4301. ד.ת 33יהודה הלוי ' רח

 

 
  

  

  
  לביצוע היסעים עבור  – 1/2011 פומבימכרז 

  שבע-בבאר ש קיי"ך עהמכללה האקדמית לחינו
  
  

  דרישות כלליות –המכרז 

מזמינה בזאת חברות ") המכללה: "להלן) (צ"חל(מ "שבע בע-ש קיי בבאר"המכללה האקדמית לחינוך ע .1

להגיש הצעתם על פי תנאי  ,יםוטרנזיט, מיניבוסים ,מידיבוסים ,העוסקות בביצוע הסעות באוטובוסים

 .המכרז שלהלן

כפי  ,)הערכה לפי נתוני עבר(לפי כתב כמויות  ,אזורים שונים בארץלהמכללה מבקשת לבצע הסעות  .2

מורים ועובדים , עבור סטודנטים, )נספח הסעות לפי אזורים: להלן(למכרז זה ' א שמופיע בנספח

 . בבית יציב עובדי הוראה במכללת קיי ומתן הסעות עבור המרכז הארצי להשתלמויות

 . ועל פי כתב הכמויות המשוער שמופיע בנספח' ספח אאת הצעת המחיר יש להגיש לפי הפירוט בנ .3

 . מתן שירות ההסעות למכללה הינו מיד בתום החלטת המכללה על הקבלן הזוכהתחילת זמן  .4

בתיבת המכרזים במכללה ליד  12.00עד השעה   06.02.2011 לא יאוחר מיוםעל ההצעות להתקבל  .5

 . בחתימת מנהלת הרכש, 112משרד מנהלת הרכש חדר 

  . ובתוכה מעטפה פנימית עם ציון שם המציעמציע ללא ציון שם ה, ת המחיר תוכנס למעטפה סגורההצע .6

  .מ עם כל מציע בנפרד"המכללה מודיעה למציעים כי היא רשאית לנהל מו  .7

י המכללה שרק על סמך הסכמתו מראש לתנאים "כי הובהר לו ע, מאשר, כל מציע שמגיש הצעה .8

  .ה שהצעתו תוגש לבחינתההסכימה המכלל, המפורטים במכרז

ממועד החתימה על הסכם , )שנתיים( חודשים 24 תקופת ההתקשרות במכרז הינה לתקופה של  .9

 ).שנה נוספת(חודשים  12-בלמזמין שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות . ההתקשרות

 קופה הידוע באמצע הת, לצרכןמדד המחירים י "יהיה עפלשנה נוספת ה מחיר ההתקשרות להארכ.  א  .10

  .06.08.2012 בתאריך        
           06.08.2012מהמחיר הידוע באמצע התקופה  20%-במידה ותחול עליה במחירי הדלק מעבר ל.  ב

  .תבוצע התמחרות להארכת ההסכם       

 .מ"ספרים ואישור מע ניהול, על המציע לצרף אישורים על עוסק מורשה .11

 :ערבות וחתימה על ההסכם. 12
  צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הגשת  ₪  20,000בסך של מציע יצרף ערבות בנקאית  כל. א  

  .'נספח ב) נוסח הערבות: להלן( 06.5.2011שתוקפה יהיה עד תאריך , ההצעה             

  .הצעה שלא תצורף אליה ערבות לא תידון כלל. ב           

          צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום  ₪ 10,000 בסך שלהחלפת ערבות מכרז בערבות .  ג
  .הגשת ההצעה שתוקפה יהיה כפוף לכל תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה    

               בהתאם לפקודת , במתן השרות להסעות המחירים המוצעים יכללו את כל ההוצאות הקשורות. 13

 .כל  הרכבים המוצעים במכרז זהרישיונות ל מתן , רםאבזו, התעבורה ותקנות התעבורה לרבות ציודם      
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  מטעם לכך בכל זמן ובכל מקום שיידרש לכך על ידי הממונה  למתן שרות היסעיםהמציע יהיה אחראי  .14

   .המכללה      

 .מ כחוק"המחירים שבהצעה יהיו בשקלים ובתוספת מע. 15
 .יום 60+ ש: תנאי תשלום .16
     או לא יכול לספק את השירותים הנדרשים ממנו /עמוד בתנאי מכרז זה וא יבמידה והזוכה במכרז ל. 17

             רשאית המכללה להפסיק את ההתקשרות , או בגלל כל סיבה שהיא ,בזמן ובמקום שיידרש לכך      

                 .ולחלט את הערבות      

 .כלי הרכבדגמי מציע יציין בהצעות את שם היצרן ואת ה .18
 

יש . בלילה 24.00  עד  בבוקר 05.00השעות בשבוע בין ' ה- 'אשר פעיל בימים א, המציע מפעיל מענה זמין .19

, ל"דוא, פקס, טלפון' מס(לרבות דרכי ההתקשרות , לצרף להצעה תיאור של המענה המופעל על ידו

 .טיפול/זמני תגובה) כתובת אתר אינטרנט

 .שעות נהיגה 12יום עבודה ייחשב  .20
  

 :במכרזתנאי סף 

 .מ"כולל מע₪  300רכישת מסמכי המכרז בסכום של  .21

 .המציע הינו תאגיד רשום .22

והוא , בטיחות בתעבורה/אשר מעסיק קצין רכב, בתחום ההובלה להיות עוסק מורשה המציעעל  .23

בצרוף אתרים , שנות ניסיונו בבצוע עבודות מהסוג שמפורט בהצעה' מתבקש לציין בהצעתו את מס

  .מקבלי  שרות

  :יצרף להצעתו את המסמכים הבאים המציע .24

  .חתום על ידי מורשה חתימה ב"חוזה מצ .1

 .אישור כמוביל –רישוי עסק  .2

  .שאין הרשעות בנושא שכר מינימום וחוק עובדים זרים) י חוק העסקאות"עפ(תצהיר  .3

  .בטיחות בתעבורה/ קצין רכב פרטי  .4

  .שנים 10גיל הרכב לא יעלה על , נות ייצורש, ברשותותיאור צי כלי הרכב ש .5

 ).ניסיון בהסעות תלמידים, ותק(תיאור מפורט של סגל הנהגים והכשרתם  .6

מושבים שלמים תקינים , תקינים ערכת מילוט ,כל כלי הרכב חייבים להיות ממוזגים .7

מכשיר , ראשונה ומיכל מים קרים העזר ,מיקרופון, ותויכללו חגורות בטיחות תקני. ונקיים

   .קשר מחובר למוקד

 .ומעלה מחמש שנים בהסעות בתחום נשוא מכרז זהעוסק   המציע הינו .25

 .את השירותים הנדרשים  בפריסה ארצית בשנתיים האחרונותהמציע מעניק  .26

,  כי הוא בעל יכולת כלכלית לביצוע השירותים המבוקשים) רואה חשבון(ח "המציע יצהיר באמצעות רו .27

  .להעבור המכלמתן שירותי הסעות וכי יש לו את המימון הנדרש ל
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הכוללת שמות אנשי קשר וטלפונים , מוסדיים לפחות/ גופים ציבוריים 5על המציע לצרף רשימה של  .28

 .להם מספק המציע שירותים מהסוג הנדרש במכרז זה, מעודכנים

 .כולל שמות אנשי קשר וטלפונים מעודכנים, גופים לפחות 5על המציע לצרף המלצות של  .29

 .גיש ההצעהכל האישורים המבוקשים יהיו על שם מ .30

  :לצרף הנתונים הבאים חובה, המציע קבלןלצורך קביעת מדד האיכות של ה .31

                  יש לצרף אישור . 2008-2010משנת , למתן שירותי הסעותלהציג אישור על היקף כספי  . 1
  .מתאים לכך מרואה חשבון של החברה     

                    מורשי , שמות בעלי החברה, קמת החברהשנת ה: לצרף להצעה פרופיל חברה המפרט. 2
 .כתובת, וותק וניסיון בתחום הרלבנטי, גובה מחזור שנתי, חתימה   

ועדת המכרזים של המכללה שומרת לעצמה או לנציגים מטעמה את הזכות , ל"בנוסף לנתונים הנ .32

 . בנוסף לעלותם, על ידם יםהמוצע שירותיםלבדוק את טיב ואיכות ה
  :קביעת אמות מידה לבחירת הספק.  36

  לא גבוהה ולא נמוכה (יילקח בחשבון שההצעה שניתנה היא הצעה סבירה  -   60%עלות ההצעה *              
     בהתייחס לאומדן שהמכללה הכינה מראש ובהתאם למחירי השוק באותה , )באופן בלתי סביר             

   אף אם מחירה הכולל של ההצעה יהא נמוך ביותר , להיחשב כלא מתאימה עשויה ההצעה, העת             
  .מבין כל ההצעות שהוגשו             

  )עמידה בלוח זמנים ועוד, שירות, איכות( .מההצעה יינתנו על בסיס המלצות של לקוחות 20%*               

   .הרכבצי כלי ומגוון גודל מההצעה יינתנו על  20%*                

    

 .08-6402718.  תקוה אלבז מנהלת הרכש לטל' לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב                
  

  :על החתומות                     

                                            _______________                        _____________  

  ר טלי בן ישראל"תקוה אלבז                                  ד                                                

  לית למנהל"מנהלת רכש                                 סמנכ                                                
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  רט הסעות ומחיריםמפ: 'נספח א

  
  כבוד ל

    מ"בע שבע-יי בבארש ק"המכללה האקדמית לחינוך ע
 

   להיסעים הצעת מחיר :הנדון
  

  יש למלא את כל הטבלה גם במקומות שאין בהם כתב כמויות. שנתיתכתב הכמויות בטבלה הן הערכה 

  

 .שעות נסיעה 12ייחשב  –יום עבודה  •

 .הלוך חזור באותו היום –אביב ולירושלים -קפצות לתלה •

 ).שמורת פורה, להבים, לקייה, ערד, כסייפה, חורה(מ "ק 50הקפצות בסביבה הקרובה עד  •

שנתית מדובר על הערכה , אין המכללה מתחייבת לביצוע ההסעות כפי שמופיע בכתב הכמויות •

 . בלבד
  

  
  חתימה וחותמת החברה

  
___________________________________  

  
  
  
  
  
  
  

יום עבודה ייחשב 
  שעות נסיעה  12

  אוטובוס
  נהג+ נוסעים  52עד  

        -  מידיבוס
נהג     + נוסעים  25עד       

  – מיניבוס
  נהג+ נוסעים  20עד  

  – טרנזיט
  נהג+ נוסעים  10עד  

  כ"סה מחיר כמות  כ"סה מחיר כמות  כ"סה מחיר כמות  כ"סה מחיר  כמות  

-יום עבודה מבאר
  אביב-שבע לתל

25            5            

-יום עבודה מבאר
  שבע לירושלים

20            5            

-יום עבודה מבאר
  שבע לצפון

16                        

-יום עבודה מבאר
  שבע לאילת

3                        

בתוך הקפצות 
  העיר

5            5            

-הקפצות מבאר
  שבע לירושלים

  או
  אביב-תל

5                        

הקפצות בסביבה 
 50הקרובה עד 

  מ"ק

35            20            

  כ"סה
  מ"מחיר לפני מע

                        

  כ מחיר"סה
  מ"כולל מע
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  נוסח כתב ערבות: 'בנספח 

  _________בנק                                                                                                 

  ______________יך תאר                                                                                                 

    , לכבוד
  )צ"חל(מ "שבע בע-ש קיי בבאר"המכללה האקדמית ע

  84536שבע -באר, 33יהודה הלוי ' רח
  

  ' _________ערבות בנקאית מס :הנדון
אנו ערבים בזה כלפיכם ) המבקש: להלן(__________________________________ פ בקשת "ע .1

: להלן( )₪עשרים אלף  סכום במילים( ₪  20,000כולל של עד לסכום , לפי דרישתכם, לתשלום כל סכום

של המכללה האקדמית  1/2011' בקשר למכרז מס, להלן Xצמוד למדד לפי האמור בסעיף , ")סכום הקרן"
 .לביצוע היסעים") המכללה: להלן(מ "ש בע"ש קיי בב"לחינוך ע

י הלשכה "ם מפעם לפעם עכפי שהוא מתפרס, סכום הקרן יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן .2
עד המדד שיפורסם _________  בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום , המרכזית לסטטיסטיקה

" להלן יקרה סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה(סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה 
 ").סכום הערבות

לרבות דרישה שתועבר באמצעות , תבאנו מתחייבים בזה לשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכ .3
  .ימים מיום קבלת דרישתכם) עשרה( 10תוך , הנקוב בדרישה עד לסכום הערבותכל סכום , פקסימיליה

ובלבד שסך כל , יכול שייעשו לשיעורין, ותשלום סכום הערבות, דרישתכם לתשלום סכום הערבות .4
 .התשלומים לא יעלה על סכום הערבות

לבסס , ובכלל זה אין אתם חייבים לפרט, ות זה הינה אוטונומית ובלתי מותניתהתחייבותנו לפי כתב ערב .5
 .ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש

 .__________ ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  .6

 :דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת להלן .7

מספר , ...............................................................................מ "בע XXXXXXXXXXXבנק 

  .XX-XXXXXXX:  מספר פקס, XX-XXXXXXX: טלפון

 .ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה .8
  ,בכבוד רב  

 _________בנק   
                                                            ____________                    _____________________  

  שם מלא                         חתימה וחותמת מורשי חתימה                                                              


