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 לכבוד

 החברה למתנ"סים
 

 

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, מפרט  .1

השירותים ומאפייניו, הבנתי את האמור בהם, וכי תנאי המכרז וכל הוראותיו 

 ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.ידועים 

אני מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות מסמכי המכרז בהתאם  .2

 להצעת המחיר )לא כולל מע"מ( המפורטת והנקובה בהמשך.

ההצעה הזוכה היא זו שתקבל את הציון המשוקלל הטוב ביותר בכל ידוע לי כי  .3

  איזור. 

ים את כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות המחירים המפורטים בהצעתי כולל .4

במתן השירותים על פי תנאי המכרז. כמו כן אני מצהיר כי ידוע לי שלמחירים 

הנקובים בהצעתי לא יתווספו תוספות כלשהן מכל מין וסוג שהוא, למעט מע"מ 

 וכי המחירים יעודכנו אך ורק בהתאם למנגנון עדכון המחירים המפורט בהסכם.

וידוע לי כי החברה רשאית  08.11.17בתוקף ותחייב אותי עד ליום הצעתי זו  .5

 ימים נוספים. 90 -להאריך את תוקף הצעתי ב

 אני מצהיר בזאת כי: .6

אני מבקש להגיש הצעתי לאזורים הבאים:  א'     ב'      ג'     ד'   )יש לסמן את האפשרויות  .א

 או ארבעה אזורים(  המבוקשות. ניתן לסמן אזור אחד, שני אזורים, שלושה אזורים

 אני מסוגל לספק את השירותים המפורטים במסמכי המכרז. .ב

 אני בעל הידע, האמצעים, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז. .ג

 אני בעל כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן השירות נשוא מכרז זה. .ד

 16כלי רכב בני  2מהם לפחות ואילך  2012כלי רכב משנת יצור  20בבעלותי / בחזקתי  .ה

כלי רכב  10מקומות כל אחד. למציעים עבור אזור א' בלבד או עבור אזור ב' בלבד: לפחות 

 מקומות כל אחד. 16כלי רכב בני  2ואילך, מהם לפחות  2012ממודל 

למציעים לאזור א' כלי רכב ממוגנים )מיגון כנגד אבנים(.  2בבעלותי / בחזקתי לפחות  .ו

 ו/או ד' בלבד תנאי זה אינו נדרש. בלבד 

כל כלי הרכב מטעמי המיועדים לספק את השירותים במסגרת מכרז זה, הינם בעלי  .ז

בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעה ומהלך כל תקופת  )חובה ומקיף(פוליסות ביטוח 

 ההתקשרות.

 ברשותי משרד העוסק בתיאום הסעות.  .ח

 התחבורה.בטיחות מוסמך ע"י משרד אני מעסיק קצין  .ט



  :הסעות משרד של מקצועי משרד מנהל הצעתי,  הגשת במועד מעסיקאני  .י

 ____________ ת.ז  ___________ידי:  על המועסק המקצועי המשרד מנהל שם

 _____________________לפוןט ______________________כתובת

  פי על בתעבורה מקצועי משרד מנהל של הסמכה תעודת העתק זה לתצהירי מצ״ב 

 של והסמכתו האישיים פרטיו שמו, את הכוללת , 1961 - תשכ״א ,התעבורה תקנות

 כשהיא למועד האחרון להגשת ההצעה, התאגיד נכון ידי על המועסק המשרד מנהל

 למקור״. נאמן כ״העתק עו״ד ידי על תקפה ומאושרת

 

 העמסה ופריקת ציוד של האמנים.ידוע לי שלעיתים תידרש  .יא

ידוע לי שהאחריות על תיאום שעות האיסוף והקשר עם הנוסעים, ע"פ נתונים שיימסרו  .יב

 ידי הממונה הוא באחריותי. -לי על

ידוע לי כי עלי לפעול לחישוב המסלול הזול ביותר האפשר לפי הנתונים שנמסרו.  מובהר  .יג

וע בזאת, התמורה אשר תשולם בגין מתן השירותים, נשוא מכרז זה, תהיה בכפוף לקב

 בהצעת המחיר בלבד וכי לא ישולם כל תשלום נוסף בגין נסיעה בכביש אגרה.

ידוע לי, כי החברה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא והיא  .יד

 רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל המכרז.

את ללא שעות וז 12ידוע לי כי החברה תוכל לבטל ביצוע הסעה על ידי מתן הודעה בת  .טו

  חיוב כלשהו.

להצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים, אשר פורטו במסמך א' למסמכי  .טז

 המכרז כולל הסכם חתום כנדרש.

אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן,  .יז

 ימי עבודה מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 7וזאת בתוך 

 כנדרש.נספח ביטוח חתום  .1

להמציא לחברה ערבות בנקאית, בנוסח המצ"ב כמסמך ז' למסמכי המכרז,  .2

 להבטחת קיום תנאי ההסכם כמפורט בהסכם.

לעיל כולן או מקצתן,  7ידוע לי כי אם לא אבצע את הפעולות הנמנות בסעיף  .3

אאבד את זכותי לבצע את העבודות והחברה תהא רשאית לחלט את הערבות 

תי זו ולהתקשר עם מציע שהצעתו דורגה שנייה הבנקאית המצורפת להצע

 ולמסור לו את ביצוע העבודות.

ידוע לי כי אין החברה מתחייבת למכסה מינימלית ו/או מקסימלית של הסעות וכי הזמנת  .יח

 השירותים תעשה על פי צורכי החברה ושיקול דעתה.

  הזמנות.אני מתחייב לספק את השירותים במועדים הנדרשים בהתאם למפרט, לחוזה ול .יט

ידוע לי כי בכל אחד מהאזורים ייבחר הספק הזוכה בהתאם לקריטריונים המפורסמים  .כ

 במכרז זה. 

ייקבע לפי האתר: באיזור ג' מרחק הנסיעה בקילומטרים לצורך חישוב מחיר הנסיעה  .כא

https://maps.google.com12  . 



 . להלן הצעתי:7

היא זו המתקבלת התמורה שתשולם לי עבור מתן השירותים כמפורט במסמך א', 

מחירי להלן )מהפחתת אחוז ההנחה המוצע על ידי, ממחיר המקסימום כמפורט 

 אינם כוללים מע"מ(: המקסימום

 הצעה עבור נסיעה באזור א': .א

מחיר  תיאור השירות

 מקסימלי 

 סוג רכב       

 

אחוז 

 ההנחה

 הכללימשקל בציון 

ביצוע הסעה באזור א', כולל 
בכל  פיזור/נקודות איסוף 2

)תשלום קבוע ואחיד  כיוון
 להלוך ושוב(

 55%  +נהג  4 ₪  260

20% 

2% 

  +נהג7

  +נהג15

כל נקודת איסוף / פיזור, מעל 
 שתי נקודות בכל כיוון

28  ₪  4% 

 13%  ₪  85 כל שעת המתנה

שעות  12-ביטול ההסעה, מ
שעות ממועד ביצוע  6 ועד

 הנסיעה

100  ₪  2% 

 

 הצעה עבור נסיעה בתוך אזור ב': .ב

מחיר  תיאור השירות

 מקסימלי 

 סוג רכב       

 

אחוז 

 ההנחה

 משקל בציון הכללי

 2ביצוע הסעה באזור ב, כולל 
בכל  פיזור/נקודות איסוף

)תשלום קבוע ואחיד כיוון 
 להלוך ושוב(

 55%  +נהג  4 ₪  385

20% 

2% 

  +נהג7

  +נהג15

הסעה הלוך ושוב ברכב ממוגן 
מקומות,   1+ 7נגד אבנים 

נקודות איסוף/פיזור  2כולל 
בכל כיוון )תשלום קבוע 

 ואחיד(

550  ₪  1% 

כל נקודת איסוף / פיזור, מעל 
 שתי נקודות בכל כיוון

21  ₪  4% 

 13%  ₪  85 כל שעת המתנה

שעות  12-ביטול ההסעה, מ
שעות ממועד ביצוע  6ועד 

 הנסיעה

100  ₪  2% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הצעה עבור נסיעה בתוך אזור ג': .ג

מחיר  תיאור השירות

 מקסימלי 

 סוג רכב       

 

אחוז 

 ההנחה

 משקל בציון הכללי

 2התייצבות לנסיעה, כולל 
נקודות איסוף/פיזור בכל 

 כיוון ושעתיים המתנה. 
מחיר זה מהווה גם את דמי 

-הביטול, במקרה של ביטול מ
שעות ממועד  6שעות ועד  12

 היציאה לנסיעה. 

 50%  +נהג  4 ₪  170

 

 15%  +נהג7

 1%  +נהג15

כל ק"מ נסיעה מנקודת 
האיסוף לנקודת הפיזור 
במסלול שיאפשר את הנסיעה 

 . 7+1הזולה ביותר( רכב 

 10%  +נהג  4 ₪  3

 
 8%  +נהג7

 2%  +נהג15

כל נקודת איסוף / פיזור, מעל 
 שתי נקודות

21  ₪  3% 

 5%  ₪  85 כל שעת המתנה

כל ק"מ נסיעה ברכב ממוגן 
 . 7+1)נגד אבנים( רכב 

3.70  ₪ 

 

 %1 

כל שעת המתנה מעבר 
לשעתיים הראשונות 

 הכלולות במחיר ההסעה 

46  ₪ 

 

 %4 

 75%  -הסעה לכיוון אחד 

מהעלות 

הכוללת 

לנסיעה 

 הלוך ושוב

 %1 

 

 

 הצעה עבור נסיעה באזור ד': .ד

מחיר  תיאור השירות

 מקסימלי

 משקל בציון הכללי  אחוז ההנחה המוצע

הסעה לכיוון אחד באזור ד', 
 נקודות איסוף / פיזור 2כולל 

  )סכום קבוע ואחיד(

180 ₪  %90 

שעות  12-ביטול ההסעה, מ
שעות ממועד ביצוע  6ועד 

 הנסיעה

    60  ₪  %10 

 

 

 

  ________________ _____________________ 

 חותמת וחתימת המציע  תאריך              



 

 שם המציע: .................................

 

 יישות משפטית )אדם, חברה שותפות, תאגיד(: ....................................
 

 ...................................ת.ז. או מס' ח.פ.: 
 

 טלפון: .............................  כתובת: ................................................
 

  תאריך: ................................................
 

. 2 .......... ..............1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 

........................ 
 

 

 

 כשהמציע הוא תאגיד –אישור עו"ד / רו"ח 
 

 אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו

. _______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את 2. ______________,   1 

 התאגיד.

 

                                                                ________________

     תאריך ________________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין/ רו"ח  

 

 

 

 

 

 

 

 


