
 

 

 מסמך א' 

 החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

 הסעותתי מתן שירו - 02/2017מכרז מס' 

----------------------------------- 

מבקשת בזה הצעות  "החברה"( -)להלן  , מרכזים קהילתיים בישראל בע"מםהחברה למתנ"סי

או הסעת סל תרבות ארצי ו/תוכנית ת מנים המופיעים במסגרמחיר למתן שירותי הסעות לא

והכל  החברה ו/או הסעות אקראיות וזאת בכל רחבי המדינה, לרבות מעבר לקו הירוקמטה עובדי 

 .("השירותים")להלן:  במסמכי המכרזכמפורט 

 

לכל האזורים או לחלק  ההצעות נקבעו ארבעה אזורים. מציע יוכל להגיש הצעתו הגשתלצורך 

 .ד בכל תנאי הסף הנדרשים בהתאם לאופן הגשת הצעתומהם, ובלבד שהוא עומ

 

חודשים כל  12תקופות אופציה בנות  4, בתוספת שנה אחתתקופת ההתקשרות הינה למשך 

 . אחת

 

 :כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .א

 :, במצטברהתנאים כמפורט בכלבמכרז זה מי שעומד  ףזכאים להשתת 

להסעות בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים רישיון תקף להפעלת משרד  תבעלחברה  .1

 .1958-התשמ"ח (הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת רכב)ושירותים 

 .חברה שמעסיקה קצין בטיחות מוסמך ע"י משרד התחבורה .2

  .הסעות ישרות במתןשנים לפחות  3 בעלת נסיון שלחברה  .3

 10פחות להחודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה ביצע המציע  12במהלך  .4

מציעים עבור אזור א' בלבד או עבור אזור ב' . ביום  לשלושה לקוחות שונים נסיעות

החודשים  12נסיעות ביום עבור לקוח בודד במהלך  5נדרשים להציג ניסיון בביצוע : בלבד

  הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה. 

, ואילם 2012ייצור  משנת כלי רכב 20לפחות  )על שמה או בליסינג( בבעלותה חברה אשר  .5

למציעים עבור אזור א' בלבד או עבור . מקומות כל אחד 16כלי רכב בני  2מהם לפחות 

 16כלי רכב בני  2, מהם לפחות ואילך 2012משנת ייצור  כלי רכב 10לפחות : אזור ב' בלבד

   מקומות כל אחד.

(. אבנים יגון נגדכלי רכב ממוגנים )מ 2לפחות )על שמה או בליסינג(  בבעלותהה אשר חבר .6

 .נדרשתנאי זה אינו  דבלב,  אזור ד'או ו/ , למציעים לאזור א' בלבד

 חברה אשר מפעילה משרד העוסק בתיאומי הסעות.  .7

על הנהגים בחברה להיות בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע הסעות נוסעים בכלי  .8

 - בבמצטבר  יום 30שרשיונם לא נשלל לתקופה העולה על ו בהם יסופקו השירותיםרכב 

  .החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה 36



 

 גשת ההצעה, אישורים ומסמכיםה .ב
 

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף את כל המסמכים,  .1

 האישורים והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף.

על פי חוק עסקאות גופים על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים  .2

 .                  1976ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו 

אם המציע הינו תאגיד, יש לצרף את מסמכי ההתאגדות ואישור עו"ד / רו"ח בדבר  .3

 מורשי החתימה.            

דת מדד בלתי מותנית וניתנת וצמאוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .4

ש"ח( שתעמוד אלפים  )עשרת₪  10,000צדדית של החברה בסך -חילוט עפ"י פניה חדל

למסמכי המכרז. ' וכנספח הערבות תהיה בנוסח שמצורף  08.11.17בתוקפה עד ליום 

הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון 

 כלל.

 המכרז. תשלום עבור מסמכיהקבלה בדבר יש לצרף  .5

לרבות תנאי המכרז, פרטיו, ההוראות למשתתפים, טופס  המכרז מסמכי חוברת את .6

 שההצעה ופירוט האישורים והתצהירים שעל המציע להגיש וכן נוסח ההסכם עליו יידר

 4 המלאכה' רח החברה במשרדי 12.07.17החל מיום  לרכוש הזוכה במכרז לחתום. ניתן

באמצעות כרטיס אשראי, וזאת  073-2870111ון או בטלפ ,5 מספר חדר 4 קומה, לוד

 יוחזרו. שלא, ₪ 500  -ל  בתמורה

בצירוף כל , על ידי המציע כנדרש חתומיםהאת ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז  .7

"מכרז עליה יצוין  מעטפה סגורהב ידנית להגישיש  ,המסמכים והאישורים הדרושים

חברה י היחידה לרכש והתקשרויות בבמשרד 5בחדר מס'  בלבד, לתיבת המכרזים" 2.17

לקבל . יש 09:00–13:00ה בין השעות  –בימים א 4 קומה 4בלוד רח' המלאכה למתנ"סים, 

, אשר יהווה ראייה לכך שההצעה זוןמזי סורימגב' עלית בביוף או מגב'  אישור מסירה

 .לא תתקבלנה הצעות בפקס או בדואר .במועדהוגשה 

לא יתקבלו הצעות שיוגשו  .13:00שעה ב  08.08.17 ינוהמועד האחרון להגשת ההצעות ה .8

 לאחר מועד זה. 

ביותר או כל הצעה שהיא. או הזולה אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה  .9

החברה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, לפצל את 

 .ואף לבטל את המכרז גדול יותר העבודה בין מספר מציעים



 'במך סמ

  

תי מתן שירו - 02/2017מכרז מס'  החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

 הסעות

----------------------------------- 

מנים לאמבקשת בזה הצעות מחיר למתן שירותי הסעות  )להלן: "החברה"(החברה למתנ"סים 

וזאת החברה ו/או הסעות אקראיות ה מטו/או הסעת עובדי המופיעים במסגרת סל תרבות ארצי 

 .(ו/או "שירותי ההסעות" "השירותים")להלן:  , לרבות מעבר לקו הירוקבכל רחבי המדינה

 

מציע ר א', אזור ב', אזור ג', אזור ד'. ארבעה אזורים: אזונקבעו ההסעות  לצורך הגשת ההצעות

בכל תנאי הסף הנדרשים ובלבד שהוא עומד  ם,יוכל להגיש הצעתו לכל האזורים או לחלק מה

 .בהתאם לאופן הגשת הצעתו

חודשים כל  12תקופות אופציה בנות  4, בתוספת שנה אחתתקופת ההתקשרות הינה למשך 

 . אחת
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
 

 מהות המכרז .1

)א( לחוק החברות 1החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית כהגדרתה על פי בסעיף  .א

. מטרות החברה עוסקות בפעילויות ובפרויקטים בתחומי 1971הממשלתיות התשל"ה 

 הקהילה, החברה, החינוך, התרבות והספורט. 

מודגש בזאת, כי השירותים יסופקו בהתאם לצורכי החברה ועל פי הזמנתה. אין  .ב

החברה מתחייבת להזמנת מכסת הסעות מינימלית. ההיקפים המפורטים בהמשך הם 

 חברה.אומדן משוער ובלתי מחייב את ה

אין החברה מתחייבת לקבל את . אזורהחברה תיבחר את ההצעה הטובה ביותר לכל        .ג

ביותר או כל הצעה שהיא. החברה רשאית לנהל מו"מ עם או הזולה ההצעה הנמוכה 

גדול  המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, לפצל את העבודה בין מספר מציעים

 .ואף לבטל את המכרז יותר

או לפרישה ארצית, לא יוכל מי  לאזורלבחור יותר מזוכה אחד  החליטה החברה .ד

מהזוכים להעלות טענה כלשהי לעניין זה. במקרה כזה העבודה תחולק בין הזוכים על 

 .פי שיקול דעת החברה וככל הניתן על פי חלוקה גיאוגרפית

 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש את כלל היקף השירותים או את חלקם .ה

ממועד החתימה על ההסכם וזאת  שנים עשר חודשים בתוםיעודכנו  זוכההחירי מ       .ו

צו כפי שיפורסם ב ,מחיר מצב התחלתי של מונה במונית )באחוזים( של עדכון בשיעור

לעדכון למועד העדכון.  האחרון) פיקוח על מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה במוניות

 ן ואילך. לא יהיה תוקף רטרואקטיבי, אלא ממועד העדכו

 

 מהות השירות המבוקש .2



 מפורט:העל פי מתן שירותי הסעות  .א

מביתם,  , אשר כוללות את איסוף האמניםהסעות האמנים בכל רחבי הארץ .1

תידרש העמסה  והחזרתם לביתם.ם ליעד, המתנה של עד ארבע שעות סעתה

 -הפעילות מתקיימת בחודשי הלימודים עיקר  ופריקת ציוד של האמנים.

 יוני.ספטמבר עד 

ת פעמיים ומבוצע ההסעות. החברה מירושלים ללוד ובחזרהמטה  הסעת עובדי .2

 בשבוע בלבד במהלך כל חודשי השנה.

 פי צורכי החברה ודרישתה, במהלך כל חודשי השנה. ראיות עלהסעות אק .3

שיומצאו לו על  ,תוכנגד הזמנכמפורט לעיל מתחייב לספק את שירותי ההסעות  מציעה .ב

 (.להלן: "הממונה")חברה כפי שתגדיר החברה מעת לעת הממונה מטעם הידי 

 .חיוב מצד המציע הזוכה יגרור לא לפני מועד היציאהשעות  12עד  ביטול הזמנה     .ג

  :אזורי מתן השירותים .ד

הסעות שנקודת המוצא והיעד נכללים ברשימת הישובים שלהלן  - בלבד 'אאזור תוך ב -

ים, חולון, אזור, -ני ברק, רמת גן, בתיפו, גבעתיים, ב-: תל אביבוהישובים שבינם

קרית אונו, אור יהודה, רמת השרון, גבעת שמואל, גני תקוה, לוד, רמת אפעל, 

 לציון, ניר צבי וכל היישובים שביניהם. -ראשוןבית דגן, הרצליה, יהוד, סביון, רמלה, 

 קריתאחד היישובים הבאים בלבד:  הינהיעד  אומוצא הסעות שנקודת ה – 'באזור  -

מזכרת בתיה, גבעת רחובות, , נס ציונה, באר יעקב, /עיינותעקרון, יבנה, בית עובד

כפר חב"ד, חבל מודיעין, שהם, לב השרון, אליכין, יואב, גדרה, ישובי גדרות, ברנר, 

תקווה, ראש העין, אורנית, מתן, כפר סבא, הוד השרון, -בית אריה, מודיעין, פתח

טירה, כפר הס, תל מונד, אבן יהודה, קדימה, רעננה, כפר שמריהו, כוכב יאיר, 

צורן, פרדסיה, כפר יונה, נתניה, עמק חפר, אשדוד, אלפי -קלנסוואה, טייבה, קדימה

 מנשה וכל היישובים שביניהם. 

באזור א' או ב'. נקודת חישוב  יםנכלל מוצא או ליעד שאינםנקודת מהסעות  – אזור ג' -

לפי האפשרות הזולה ביותר מבין ארבע נסיעה באזור ג' תיקבע כל הק"מ למספר 

 שבע. -: ת"א, חיפה, ירושלים, בארהאפשרויות הבאות

הנסיעה מבוצעת מירושלים ללוד ובחזרה. הסעות עובדי מטה החברה  – באזור ד' -

בבוקר. נקודת איסוף  07:00איסוף בשעה  . לוד –רושלים יהלוך: . פעמיים בשבוע

 4המלאכה בשכונת רמות. תחנה סופית  -שנייה נקודת איסוף  , קניון מלחה -ראשונה 

 בלוד. 

לוד. נקודת פיזור  4המלאכה בצהריים מ 15:45ירושלים: איסוף בשעה  - לודחזור: 

 קניון מלחה. –שכונת רמות. נקודת פיזור שנייה  -ראשונה 

 היקפים משוערים ובלתי מחייבים של ההסעות יפורטו להלן: .ה

)תקופת הסעות ביום  4 -הסעות בחודש וכ 30 -כבהיקפים משתנים של  –באזור א' 

 ספטמבר עד יוני(: –הפעילות 

)תקופת  הסעות ביום 8 -הסעות בחודש וכ 60 -כ בהיקפים משתנים של  –באזור ב' 

 ספטמבר עד יוני(: –הפעילות 



)תקופת הסעות ביום  20 -הסעות בחודש וכ 160 -כבהיקפים משתנים של  –באזור ג' 

 עד יוני(: ספטמבר –הפעילות 

 במהלך כל השנה הסעות בשבוע 2 -וכהסעות בחודש  8-כ בהיקפים של  –באזור ד' 

 

ההסעות תבוצענה בכלי הרכב העונים על הדרישות שפורטו במכרז ובאופן מותאם       .ו

ככל שנידרש כלי רכב ממוגן, יפורט הדבר  בהזמנה.  שיציינולמספר הנוסעים כפי 

 .  בהזמנה

ובלבד שהמציע  ור אחד בלבד או יותראזב למתן השירותיםהצעת מחיר ניתן להגיש        .ז

 , בהתאם להצעתו.עומד בתנאי הסף הנדרשים לכל אזור ו/או לכל הארץ

 תיבחר ההצעה הטובה ביותר לאותו אזור בהתאם לאמות המידהבכל אזור  .ח

  המפורטות בהמשך.

מוטלת ומיקומו, האחריות על תיאום ההסעה מול כל הנוסעים, לרבות שעת האיסוף  .ט

 על הספק הזוכה.

מכל סיבה הסעה מהספק הזוכה, וזה לא יוכל לספק אותה  החברה זמיןבמקרה שבו ת      .י

 הרי שמבלי לגרוע מזכויותיה והסעדים האחרים העומדים לה על פי ההסכם, ,שהיא

על פי שיקול דעתה על להשתמש בשירותי הסעה של כל ספק אחר  ת החברהרשאי

 .חשבון הזוכה

 

 מסמכי המכרזרשימת  .3

 תנאי המכרז )מסמך זה(.  -מסמך א'  

 המציע.טופס הצעת והצהרת    - מסמך ב' 

 הצהרת המציע בדבר ניסיון טופס    - מסמך ג' 

 טופס פרטים אישיים של קצין הבטיחות  - מסמך ד' 

 הסכם.  - מסמך ה' 

 ות בנקאית שעל המציע לצרף להצעתו.נוסח ערב   -מסמך ו'  

 יצוע ההסכם ע"י הזוכה.נוסח ערבות בנקאית להבטחת ב   - ז' מסמך 

 יטוח.נספח ב  -' מסמך ח 

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2ף תצהיר לפי סעי  - מסמך ט' 

 התחייבות לשמירת סודיות.   - מסמך י'

 תצהיר העדר ניגוד עניינים. - מסמך יא'

 תצהיר נהג בדבר אי שלילת רישיונו   - יב'מסמך 

 

 כשירויות המציע .4

 :, במצטברבמכרז זה מי שעומד בכל התנאים כמפורט ףזכאים להשתת  

רישיון תקף להפעלת משרד להסעות בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים  תבעלחברה  .א

 .1958-התשמ"ח (הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת רכב)ושירותים 

 חברה שמעסיקה קצין בטיחות מוסמך ע"י משרד התחבורה. .ב



  .הסעות ישרות במתןשנים לפחות  3 בעלת נסיון של חברה .ג

 10לפחות החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה ביצע המציע  12במהלך  .ד

מציעים עבור אזור א' בלבד או עבור אזור ב' . ביום  לשלושה לקוחות שונים נסיעות

החודשים  12לך נסיעות ביום עבור לקוח בודד במה 5נדרשים להציג ניסיון בביצוע : בלבד

  הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה. 

, ואילך 2012משנת יצור  כלי רכב 20לפחות  חברה אשר בבעלותה )על שמה או בליסינג(  .ה

למציעים עבור אזור א' בלבד או עבור  מקומות כל אחד. 16כלי רכב בני  2מהם לפחות 

 16כלי רכב בני  2הם לפחות , מואילך 2012משנת יצור  כלי רכב 10לפחות : אזור ב' בלבד

 מקומות כל אחד.

(. אבנים כלי רכב ממוגנים )מיגון נגד 2לפחות בבעלותה )על שמה או בליסינג( ה אשר חבר .ו

 .תנאי זה אינו תקףאזור ד' בלבד  ו/אולמציעים לאזור א' בלבד 

 חברה אשר מפעילה משרד העוסק בתיאומי הסעות.  .ז

של שנתיים לפחות בנהיגה בביצוע הסעות נוסעים על הנהגים בחברה להיות בעלי ניסיון  .ח

במצטבר  יום 30שרשיונם לא נשלל לתקופה העולה על  בהם יסופקו השירותיםבכלי רכב 

 . החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה 36-ב

  

 אישורים ומסמכים .5

 על המציע לצרף את האישורים והמסמכים הבאים: 

ם אישור עוסק מורשה, אישור ניכוי מס' במקור ואישור אישורים הנדרשים על פי דין, ובה .א

על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

   .  1976 –חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

, וכן כל מסמך שיש בו כדי להעיד על עמידתו העתק רישיון בתוקף להפעלת משרד להסעות   .ב

 תנאי הסף.של המציע ב

כתב הסמכה מטעם משרד התחבורה של קצין בטיחות בתעבורה המועסק ע"י המציע,    .ג

 '.דהמתאים במסמך אשר פרטיו יירשמו על גבי המקום 

ואישור עו"ד / רו"ח בדבר תאגידים לסוגיהם יצרפו את מסמכי ההתאגדות של התאגיד    .ד

אם מרשם התאגידים.  עדכני נסח חברה, לרבות תאגיד ולחייבומורשי החתימה של ה

 .הספח לרבות זהות, תעודת יש לצרף תצלום - היחיד הוא המציע

במתן שירותי  שנות ניסיוןפרופיל חברה, שיכלול את הפרטים הבאים: שם החברה;    .ה

/ , בחלוקה למספר מקומות)על שמה או בליסניג( כמות רכבים בבעלות החברה, נסיעות

)יש לציין  ; רשימת לקוחות פעיליםמוגן/לא ממוגןמ –/סוג הרכב דל הייצור של כל רכבמו

, , היקפי פעילות, לרבות מספר נסיעות ביום אשר בוצעו עבור כל לקוחלקוחות( 3לפחות 

 פרטים בדבר קצין הבטיחות המוסמך מטעמה.

רישיונות רכב המיועדים להסעה המעידים על שנת הייצור של הרכב וכן  20לפחות צילום מ   .ו

מתוכם רכבים ממוגנים  שניים, לפחות ב המורשים להסיע נוסעים בשכרעל היותם כלי רכ

 אבנים(.)מיגון נגד 



כלי הרכב מטעם רשות הרישוי במשרד התחבורה עבור כל יהיה הרישיונות צילום     .ז

 .תקפים ומתאימים לכי הרכב, כשהם המשמשים להסעות

רישיונם כי  רז זההמיועדים לבצע את ההסעות על פי מכתצהיר מטעם כל אחד מהנהגים  .ח

להגשת  יםהקודמ החודשים 36במצטבר במהלך  יום 30לא נשלל לתקופה העולה על 

 '.בי כנספחנוסח התצהיר מצורף  .ההצעה

המציע יגיש את התצהירים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו ומאושרים  .ט

 .  כדין וכנדרש על גביהם

 אות גופים ציבוריים בנוסח המצ"ב כמסמך ט'.ב לחוק עסק2לפי סעיף המציע יצרף תצהיר  .י

צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת אוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית   .יא

הערבות תהיה בנוסח  להלן. 6כמפורט בסעיף צדדית של החברה -לחילוט עפ"י פניה חד

הדרישות הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל מצורף למסמכי המכרז. ה 'ומסמך 

 .המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל

המציע יגיש בהצעתו את ההסכם חתום בראשי תיבות בכל עמוד ובסופו בחותמת ובחתימה  .יב

 .מלאה המאושרת על ידי עו"ד /רואה חשבון

 קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז.יש לצרף     .יג

עמידתו בתנאי  גיש מסמכים נוספים להוכחתהחברה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע לה .יד

 המכרז.

 

 הצעהההגשת ערבות  .6

כל מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וניתנת לחילוט עפ"י  א. 

שתעמוד בתוקפה עד ליום ₪(  עשרת אלפים₪  10,000צדדית של החברה בסך -פניה חד

 למסמכי המכרז. 'ונוסח הערבות מצ"ב במסמך  08.11.17

ליה ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון הצעה שלא תצורף א  

 כלל.

החברה תהא רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע הזדמנות  ב. 

 להשמיע את טענותיו, אם התקיים אחד מאלה:

 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .1

 כרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;המציע מסר לוועדת המ .2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  .3

ההצעות במכרז. מובהר בזאת, כי גם אי המצאת פרטים נדרשים והבהרות 

לבקשת ועדת המכרזים תיחשב כחזרה מההצעה, על כל המשתמע מכך, לרבות 

 לעניין חילוט הערבות. 

הנדרשים מהזוכה מציע כזוכה במכרז והוא לא מילא אחר התנאים נקבע ה .4

 פורט בסעיף ג' להלן.כמ

ימי עבודה מיום   7תוך  חברה"(, יהא עליו להגיש להזוכהכה המציע במכרז )להלן: "ז ג.

אישור בדבר קיום ביטוחים , שנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה, את החוזה חתום כדין



טחת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ונספחיו, כמפורט וכן ערבות להב כנדרש בהסכם

 .להלן 7בסעיף 

 ימי 7ערבות לביצוע ההסכם ואישור קיום הביטוחים תוך ה אתהזוכה העביר לא  ד.

כאמור, תחולט הערבות שצורפה לצורך ההשתתפות במכרז ומבלי לפגוע בכל  עבודה

בגין אי קיום  סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש

 ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע.

יודגש כי במקרה כזה רשאית החברה להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה שנייה, וכך 

 הלאה.

 עם הסכם שייחתם לאחרערבות שהוגשה ע"י מציע שהצעתו לא זכתה במכרז תוחזר לו  ה.  

 .הביטוחים קיום ואישור הביצוע ערבותעל ידו  והומצאו הזוכה
 

 ערבות לביצוע ההסכם .7

לכל  ₪( אלפים שמונת)₪ 8,000ערבות להבטחת ביצוע ההסכם בסך של  יגיש הזוכה .א

'. עם המצאת הערבות להבטחת ביצוע זבנוסח מסמך  זכה המציע, בהםזורים אחד מהא

 לעיל. 6 עפ"י סעיף ערבות ההשתתפות במכרזההסכם, תוחזר לזוכה 

ל הזוכה להמציא ערבות לתקופת יהא ע -החליטה החברה על מימוש אופציה  .ב

לא ימציא הערבות המוארכת כנדרש, תהא זו עילה לחילוט  .ההתקשרות המוארכת

 ערבות הביצוע לתקופת ההתקשרות הקודמת.
 

 הצהרות המציע .8

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהן כאישור והצהרה, כי פרטי המכרז  א. 

ים ונהירים לו וכי הוא בעל כל האמצעים, ומסמכיו וההסכם המצורפים למכרז ידוע

הידיעות והכישורים המקצועיים והאחרים הדרושים לעבודה עפ"י המכרז וכי הוא 

 מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את ההתחייבויות המוטלות עליו עפ"י המכרז.

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  ב.

 תקבל לאחר הגשת הצעת המציע.לא ת –המכרז 
 

 שאלות הבהרה .9

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו,  א. 

 והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו.

או כל כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההצעה, בתנאי החוזה ובנספחיו ו/ ב.

הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, עלולים 

 לגרום לפסילת ההצעה.

 31.07.17לתאריך המציע יוכל להגיש שאלות והבהרות בכתב עד  ג.

באמצעות דוא"ל   והתקשרויות רכש מנהלת ,לעלית בביוףאת השאלות יש להפנות ד.  

לכל המשתתפים תימסרנה התשובות לשאלות . rechesh@matnasim.org.il שכתובתו:

 במכרז בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

 החלטות החברה .10
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 :בשני שלביםחלטת החברה תתקבל ה .א

 . בדיקה איכותית .1

ולהתרשמות מרמת השירות  לניסיון המציע מעבר לתנאי הסף .1.1

כנדרש במסמכי המכרז  ,פרופיל החברהיות כפי שעולה מוהמקצוע

נתן משקל ילקוחות איתם קשור המציע ישיחות עם נציג ההמלצות וומ

. מציע שהציון שיינתן 70ציון המינימום הנדרש במדד זה הינו . 20%של 

 יבחנו ההצעות לא יעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר. 70 –לו יפחת מ 

 : והמשקלות לצידןאמות המידה המפורטות לפי 

)על שמה  רכבים בבעלות החברה מספר)פרופיל החברה התרשמות מ .1.1.1

בחלוקה למספר מקומות/ מודל הייצור של כל רכב/סוג  או בליסינג(

נסיעות  מספר; ; רשימת לקוחות פעיליםממוגן/לא ממוגן –הרכב 

. 25% –  (, ניסיון בהסעות אומניםרש בתנאי הסףביום מעבר לנד

  .בכל פרמטר

התרשמות מהמלצות כל אחד משלושת הממליצים תוך התייחסות  .1.1.2

 רמת שביעות רצון הממליצים מהמציע;  -לפרמטרים הבאים 

מענה המציע  ;תקלות רכביםעמידת המציע בזמני ההסעות; 

 .25% - לתלונות הנוסעים

לפנות לכל לקוח עימו קשור  י נציגי ועדת המכרזים יהיו רשאיםמובהר כ .1.2

הפנייה לממליצים של כל מציע תיעשה  ש החלטתם.המציע לצורך גיבו

 על פי שאלות קבועות ואחידות. 

הציון  מבין המציעים שיעמדו בציון המינימלי הנדרש בשלב זה, בעל .1.3

. שאר המציעים יקבלו 20, שהוא המרבייקבל את הציון  הגבוה ביותר

  ציון בהתאמה. 

 

 לכל מציע יחושבהציון . 80%רכיב זה הינו שניתן ל המרביהמשקל  – הצעת המחיר .2

, לכל פריט מהמחיר המקסימליבכל אזור באמצעות בהתבסס על אחוז ההנחה המוצע 

 במסמך ב'., כמצוין מהפריטים בכל אזורובהתאם למשקל של כל אחד 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כן רשאית  .ב

, לפצל את השירותים הם נמצאו מתאימותשהצעותי החברה לנהל מו"מ עם המציעים

 ואף לבטל את המכרז.

 .בכל אזור הגבוה ביותרהמשוקלל את הניקוד הזוכה יהיה המציע שקיבל  .ג

 החברה תדחה את ההצעה אם ; .ד

המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון  (1

 להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;

 5מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  המציע או (2

, בשנה שקדמה למועד האחרון 1985-, התשמ"והמנהליותלחוק העבירות 

להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין 



-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -תקנת משנה זו, "בעל שליטה" 

1981. 

הוגשה ההצעה על ידי מציע שזכה בעבר במכרז של החברה ו/או מי מטעמה  (3

ולחברה ו/או למי מטעמה, היכרות עימו או מידע לגביו, תיקח החברה בחשבון 

כאחד השיקולים המכריעים את אופן ביצוע התחייבויות המציע, לרבות עמידה 

 תבלוח הזמנים, איכות העבודה ורמת השירו

נשוא המכרז שקדם למכרז זה או התקשרות  םו ספק השירותיאם וככל שהמציע הינ .ה

 אחרת, אזי חוות הדעת של היחידה מקבלת השרות תהיה מכריעה מבין חוות הדעת.

החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או  .ו

ברה בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת הח

 .מונע הערכת ההצעה כנדרש

. לעיל הנזכרים המסמכים כל אליה צורפו לא אשר, הצעה לפסול רשאית תהיה החברה .ז

, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהיה החברה, לעיל האמור אף על

 הנדרש אישור לרבות, כלשהו מסמך הצעתו הגשת עם המציא לא אשר למציע לאפשר

, לחברה ל"הנ המצאת את להשלים( הבנקאית הערבות ולמעט) זה מכרז תנאי פי על

 כן לעשות שנתבקש אף על כלשהו מסמך המציע צירף לא. ידה על שיקבע זמן פרק תוך

 .הצעתו את לפסול רשאית החברה תהיה, הצעתו השלמת לשם החברה ידי על

 

 רכוש החברה –מסמכי המכרז  .11

ה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת ינימסמכי המכרז הינם רכושה של החברה וקנ 

 הגשת הצעות לחברה כאמור במכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.

  .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו 
 

 

 הצעות ומועדים הגשת .12

 מסמך ב' ועל גביו.בעל המציע להגיש הצעת מחיר למתן השירותים במתכונת המצורפת  .א

לכל פריט באזור או באזורים  ציע לנקוב באחוז הנחה מהתמורה המקסימליתעל המ .ב

 .המקסימום אינו כולל מע"מ ימחיר להם מבקש להגיש הצעתו.

הצעת המחיר שיציע המציע לא תכלול מע"מ, אולם תכלול את כל ההוצאות והעלויות  .ג

 נשיאלרבות אך לא רק: העסקת , הכרוכות במתן השירותים, עקיפות ו/או ישירות

אחרים הנדרשים למתן השירותים על פי מכרז זה, נסיעות, ביטוחים, רישיונות,  מקצוע

רכבים, העסקת כ"א, שכירת מבנה, הוצאות משרדיות, ציוד, הוצאות בלתי צפויות 

 ורווח כלכלי.

  .מגיש הצעתוהוא או אזורים זור אעל המציע לציין לאיזה  .ד

ההסכם, ה על "טופס ההצעה" מסמך ב' ועל על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה.   

לחתום בראשי תיבות על כל עמוד ממסמכי המכרז לרבות על מענה לשאלות ההבהרה ו

 .ועדכונים מטעם החברה, ככל שיהיו ולהגישם במעטפה כחוברת מאוגדת וכרוכה

כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה עד ליום  .ו

08.11.17. 



הוגשה ההצעה על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון מספר הזהות שלו וכתובתו, ויצרף  . ז

 את חתימתו.

, יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשם חברההוגשה ההצעה על ידי  .ח

השותפות, תוך ציון שמם המלא מספרי זהותם וכתובתם, ובצירוף חותמת השותפות. 

עו"ד / רו"ח בדבר זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רשום  כן יצורף אישור

 השותפות.

ההצעה על ידי תאגיד, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם התאגיד  הוגשה .ט

תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצירוף חותמת התאגיד. 

ם התאגיד והוכחה על רישום כמו כן יצורף אישור עו"ד / רו"ח בדבר זכות החתימה בש

 התאגיד.

את ההצעות ומסמכי המכרז על כל נספחיהם יש להכניס למעטפה סגורה עליה יצוין  .י

במשרדי  5 ולהניח באופן אישי בתיבת המכרזים המצויה בחדר 2/2017מכרז מס' 

, בימים 4, לוד, קומה 4רחוב המלאכה , היחידה לרכש והתקשרויות בחברה למתנ"סים

. האישור יהווה ראייה ממזי סוריזוןולקבל אישור מסירה  13:00-9:00השעות  ה בין-א

 לכך, כי המעטפה הוכנסה כנדרש.

. לא תתקבלנה הצעות בפקס 13:00בשעה  08.08.17המועד האחרון להגשת הצעות הינו  . אי

 או בדואר.

 

 

 

 

 


