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 לביצוע היסעים עבור  – 6-2064 פומבימכרז 
 שבע-בבאר ך ע"ש קייהמכללה האקדמית לחינו
 
 

 דרישות כלליות –המכרז 

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

להגיש הצעתם על  ים,מיניבוסים, וטרנזיט ,)רשות( מידיבוסים העוסקות בביצוע הסעות באוטובוסים,

 פי תנאי המכרז שלהלן.

כפי  )הערכה לפי נתוני עבר(,לפי כתב כמויות  ,לאזורים שונים בארץהסעות המכללה מבקשת לבצע  .1

עבור סטודנטים, מורים ועובדים , )להלן: נספח הסעות לפי אזורים( המצורף להסכםא'  שמופיע בנספח

  .במכללת קיי

 המציע יהיה אחראי למתן שרות היסעים בכל זמן ובכל מקום שיידרש לכך על ידי הממונה לכך מטעם  .3

  .המכללה

)להלן: נספח א' את הצעת המחיר יש להגיש לפי הפירוט בנספח א' ועל פי כתב הכמויות המשוער  .0

  המצורף לחוזה(.

           המחירים המוצעים יכללו את כל ההוצאות הקשורות במתן השרות להסעות, בהתאם לפקודת  .6

       כל  הרכבים המוצעים במכרז התעבורה ותקנות התעבורה לרבות ציודם, אבזורם, מתן  רישיונות ל

 זה.

 שעות נהיגה. 11ייחשב יום עבודה  .6

 

 המחירים שבהצעה יהיו בשקלים ובתוספת מע"מ כחוק. .7

 יום. 64תנאי תשלום: ש+  .1

 מתן שירות ההסעות למכללה הינו מיד בתום החלטת המכללה על הקבלן הזוכה. תחילת זמן  .6

בתיבת המכרזים במכללה ליד  62.00עד השעה  62.02.64ד'  לא יאוחר מיוםעל ההצעות להתקבל  .14

 , בחתימת מנהלת הרכש. 111משרד מנהלת הרכש חדר 

 ובתוכה מעטפה פנימית עם ציון שם המציע. מציע הצעת המחיר תוכנס למעטפה סגורה, ללא ציון שם ה .11

המציע לכן, על  רשאית לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד.ועדת המכרזים, המכללה מודיעה למציעים כי   .11

ל שינוי . במקרה ש14.34-11.44בין השעות  16.1.10ד' או נציג מטעמו חייב להיות זמין לטלפון ביום 

 בלוח הזמנים תקבלו עדכון. 

כל מציע שמגיש הצעה, מאשר, כי הובהר לו ע"י המכללה שרק על סמך הסכמתו מראש לתנאים  .13

 המפורטים במכרז, הסכימה המכללה שהצעתו תוגש לבחינתה.

, ממועד החתימה על הסכם (חודשים 62שנה ) ופת ההתקשרות במכרז הינה לתקופה שלתק  .10

 10עם הזוכה לשנתיים נוספות ) שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות מכללה ההתקשרות. ל
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חודשים(. מימוש האופציה בתום כל שנה בהודעה  36חודשים נוספים( סה"כ שלוש שנים רצופות )

ם לפני תום ההתקשרות. תנאי ההתקשרות בתקופת ההארכה זהים מראש של המכללה כחודשיי

 לתנאים המופיעים במועד חתימת ההסכם.

 לצרכן, הידוע באמצע התקופה מדד המחירים יהיה עפ"י לשנה נוספת ה מחיר ההתקשרות להארכא.    .16

  .2069..62.0 בתאריך        

           2069..62.0דוע באמצע התקופה מהמחיר הי 14%-במידה ותחול עליה במחירי הדלק מעבר לב.  

  התמחרות להארכת ההסכם. תבוצע       

 .ספרים ניהולו על המציע לצרף אישורים על עוסק מורשה .16

 :ערבות וחתימה על ההסכם. 17

צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום  ₪  90000בסך של כל מציע יצרף ערבות בנקאית  17.1 

 11.6.1410 )שלושה חודשים( מיום הגשת הערבות, דהיינו  3ת יהיה תוקף הערבוההצעה,  הגשת

 .( מצורף להסכםנוסח הערבותנספח ב' ,)להלן: 

 הצעה שלא תצורף אליה ערבות לא תידון כלל. 17.1          

 ערבות זו תוחזר למציעים לאחר קביעת הזוכה. 17.3

 :ערבות ביצוע. 11

    הזוכה על פי ההסכם, תוחלף ערבות המכרז בערבות ביצוע בתום  להבטחת ביצוע ההתחייבויות 11.1       

       נספח ג' המצורף להסכם(. הערבות  –)להלן: נוסח הערבות  13.6.10-שלושה חודשים, דהיינו ב                

       פת יהיה לכל תקו ש"ח 14,444 תהיה צמודה למדד יוקר המחייה. תוקפה של הערבות בסך של                

         ההתקשרות )כולל תקופת הארכת ההסכם( ומרווח בטחון של כחודשיים נוספים, דהיינו עד                  

 .16.6.17לתאריך                 

                 הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של התחייבות הזוכה להסכם זה, לרבות  11.1       

  לאחריותו למילוי כל הוראות ההסכם המצורף למכרז, מבלי לגרוע מכלליות האמור,  התחייבות                 

       תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי כל נזק העלול להיגרם עקב או בקשר עם כל הפרה או מילוי                 

       יה לגבות את סכום הערבות כולו או תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה. בכל מקרה כאמור ניתן יה               

        מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו את כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות                

 כאמור.                

              אין במתן הערבות או בפירעונה כדי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף בגין הפרתה של הוראה   11.3     

 מהוראות הסכם זה או אי עמידת המפעיל בהתחייבויותיו.               

     עמוד בתנאי מכרז זה ו4או לא יכול לספק את השירותים הנדרשים ממנו במידה והזוכה במכרז לא י. 16

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

       ולחלט את הערבות.      

    לקבלן הזוכה )להלן:  –. אישור חתום על ידי חברת הביטוח על עריכת ביטוחים בכפוף לתנאי ההסכם 14

 (.6, וכמפורט בחוזה פרק המצורף לחוזה ג'נספח        

   שאלה בנוגע למכרז,  . על המציע לקרוא בעיון את מסמכי המכרז והחוזה על כל נספחיו. בכל מקרה, כל21

                למסמכי המכרז והחוזה ייענו בכתב ויקראו לצורך זה "הבהרה מספר___". הבהרות  לשאלות      
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     ולתיקונים במסמכי המכרז או החוזה באם יהיו, יצורפו על ידי המציעים אל מסמכי המכרז חתומים      

    ומאושרים על ידם.     

         ויפורסמו באתר המכללה באינטרנט, לפי הכתובת   46.41.10ה'  נתנו למציעים עד ליום . הבהרות יי22

 המופיעה בדף האחרון של מכרז זה. המציעים מתבקשים לעקוב אחר ההבהרות ושינויים באם יהיו.      

 

 :(10 –13)סעיף  תנאי סף במכרז

 :לפי הסדר הר"מ המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים .13

 כולל מע"מ.₪  344רכישת מסמכי המכרז בסכום של קבלה על  .1

 הצעת מחיר .2

  ערבות בנקאית .3

  .על כל דפיו ונספחיו +חותמת על ידי מורשה חתימה ומכרז חתומים חוזה .4

  ה4ות )באם היו(.הבהר .5

 תעודת התאגדות הרשום כחוק בישראל .6

 .אישור כמוביל –רישוי עסק  .7

ימה, וותק חת מות בעלי החברה, מורשיפרופיל חברה המפרט: שנת הקמת החברה, ש .8

 וניסיון בתחום הרלבנטי, כתובת.

  .שנים ., גיל הרכב לא יעלה על נות ייצורש שם יצרן, דגמי כלי הרכב,,תיאור צי כלי הרכב  .9

 תיאור מפורט של סגל הנהגים והכשרתם )ותק, ניסיון בהסעות תלמידים(. .11

קצין רכב 4 פרטי לצרף יש  .עבורהמסמך המאשר כי המציע מעסיק קצין רכב4בטיחות בת .11

 .בטיחות בתעבורה

, מושבים שלמים התקינ ערכת מילוטוכוללים  כל כלי הרכב ממוזגים,מסמך המאשר כי  .12

 מיכל מים קרים, ראשונה העזר ,, מיקרופוןותחגורות בטיחות תקני, תקינים ונקיים

  .מכשיר קשר מחובר למוקדו

בבוקר  עד   46.44השעות ה' בשבוע בין -ם א'המציע מפעיל מענה זמין, אשר פעיל בימי .13

בלילה. יש לצרף להצעה תיאור של המענה המופעל על ידו, לרבות דרכי ההתקשרות  10.44

 .)מס' טלפון, פקס, דוא"ל, כתובת אתר אינטרנט( זמני תגובה4טיפול

 המציע מעניק בשנתיים האחרונות את השירותים הנדרשים  בפריסה ארצית. .14
 

גופים ציבוריים4 מוסדיים לפחות, הכוללת שמות אנשי קשר  3ף רשימה של על המציע לצר .15

 .וטלפונים מעודכנים, להם מספק המציע שירותים מהסוג הנדרש במכרז זה

 
 .גופים לפחות, כולל שמות אנשי קשר וטלפונים מעודכנים 3על המציע לצרף המלצות של  .16

 
 אישורים תקפים על ניהול ספרים וניכוי מס במקור. .17

 היר רו"ח החברה כי: תצ .18
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 )עפ"י חוק העסקאות( שאין הרשעות בנושא שכר מינימום וחוק עובדים זרים.. 1       

   חודשים( וברצף עד ליום  64שנים ) 6-. החברה עוסקת בתחום נשוא מכרז זה לא פחות מ1       

 הגשת ההצעות במכרז.            

  ירותים המבוקשים,  וכי יש לו את המימון הנדרש שהבעל יכולת כלכלית לביצוע  המציע .3      

 .למתן שירותי הסעות עבור המכללה           

 .1414-1413.  אישור היקף כספי על הפעילות משנת 0      

    

 כל האישורים המבוקשים יהיו על שם מגיש ההצעה. .10

 

 .  קביעת אמות מידה לבחירת הספק:16

  יילקח בחשבון שההצעה שניתנה היא הצעה סבירה )לא גבוהה ולא נמוכה  -  64%* עלות ההצעה              

     באופן בלתי סביר(, בהתייחס לאומדן שהמכללה הכינה מראש ובהתאם למחירי השוק באותה              

   העת, עשויה ההצעה להיחשב כלא מתאימה, אף אם מחירה הכולל של ההצעה יהא נמוך ביותר              

 מבין כל ההצעות שהוגשו.             

 )איכות, שירות, עמידה בלוח זמנים ועוד( .מההצעה יינתנו על בסיס המלצות של לקוחות 14%*               

  צי כלי הרכב.ומגוון גודל מההצעה יינתנו על  14%*                

   

 ..140206-.0לטל.   ראש יחידת רכש ומכרזים -לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' תקוה אלבז                 

  tikvael@kaye.ac.il במייל:               

 www.kaye.ac.il לפי הכתובת:  אתר המכללהלמעקב אחר הבהרות ושינויים יש להיכנס ל     

 

                      

 

 

 ועדת מכרזים                                                                                                                          
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