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 לכבוד
 אילן שיעו"ד 

 ממונה יעוץ משפטי )מכרזים ורכישות(
 משרד החינוך

 ירושלים
 פמכרז הסעות לשנה"ל תש"הנדון: 

 

כוכבי המדבר )חינוך  עבור בית ספר עומדים לפרסם מכרז להסעות תלמידיםאנו  .1

מעוניינים להכניס מספר שינויים בנוסח רגיל(, שם מדובר בהחזר פר קפיטא ו

  המכרז כמפורט להלן. 

מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או להכניס את השינויים כדלקמן בנוסח נבקש  .2

 :פלשנה"ל תש" למוסדות חינוך ולהסעות אקראיות ומיוחדות עובדי הוראה

 :הזמנה לקבלת הצעות מחיריםשינויים בנוסח "

ן  4אחרי "הצהרת המשתתף" יתווסף סעיף  2ברשימת התכולה בע'  .2.1 "ניסיו

 המציע". המספור בהמשך יתוקן בהתאם.

 יבוא הנוסח שלהלן: 5בעמ'  3.2.1במקום האמור בסעיף  .2.2

"המציע מחויב לציין, עבור כל קו הסעה בו הוא מגיש את הצעתו, הן את 

המחיר לאיסוף בלבד, הן את המחיר לפיזור בלבד והן את המחיר 

לאיסוף+פיזור. לצורך בחירת הזוכה הנתון היחיד הרלוונטי יהיה ההצעה 

בעבור האיסוף+פיזור, ואולם ככל שתדרש הסעה לאחד הכיוונים בלבד, 

ע"י המציע לכיוון זה יהווה את התמורה המוסכמת בעבור  המחיר שהוצע

 ".אותה הסעה

 יבוא: "ולרבות על נספח השינויים". 5בע'  3.3בסיפא לסעיף  .2.3

: "היה וההצעה מוגשת ע"י מציע אשר לא עבד בעבר 7בע'  4.6יוסף סעיף  .2.4

 , פרטיהם של כל הלקוחות להם נתן שירותי הסעת עם הרשות, יצורפו

 על גבי הטופס המצורף. ם האחרונות השני 3-נוסעים ב

: "הקריטריונים לבחירת המציעים הזוכים יהיו 8בע'  10.5יוסף סעיף  .2.5

( . מהניקוד הכללי 21%( ואיכות )מהניקוד הכללי 79%מחיר  ) 

( (  21בדיקת איכות   :בהתאם לפרמטרים הבאיםתעשה נק'

 הערות נקודות רמטרפ
אופן ביצוע השירותים ע"י 

 המציע
 

התרשמות מהמציע, מוניטין ולרבות  13
. כן והלקוחות שביעות רצון הממליצים

יינתן משקל לזהות הגוף הממליץ והיקף 
 ניסיון עבודה קודם עם המועצה פעילותו.

 
 ניסיון מקצועי של המציע

 
ותק, ניסיון, היקף מתן השירותים על ידי  8

 תנתןהשנים האחרונות.  3 -המציע ב
עדיפות למציע בעל ניסיון במתן 

 שירותים במועצות אזוריות.
 

  21 סה"כ



 
 

שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה, לפסול הצעה אשר תקבל ציון איכות  לרשות
 נקודות. 14-נמוך מ

למונית( יצורף,  9301הניקוד של פרמטרים שאינם רלוונטיים למציע מסוים )כמו תקן 

מהניקוד  66.6%אופן ביצוע השירותים ) במקרה של אותו מציע, לניקוד שינתן לו עבור

 מהניקוד הלא רלוונטי(. 33.3%הלא רלוונטי( וניסיון קודם )

( תעשה  79) המחירבדיקת   :כדלקמןנק'
וניקוד יתר ההצעות ייקבע באופן  נקודות 79ההצעה הזולה ביותר תקבל 

 יחסי להצעה.

97X מחיר ההצעה הזולה ביותר 

 מחיר ההצעה הנבדקת

"שיקול הדעת בקביעת הציון שתקבל כל הצעה על פי  10.5.1יוסף סעיף  .2.6

מסור באופן בלעדי לועדת  –רשימת הקריטריונים בטבלה כאמור 

 המכרזים".

 יתווסף מסמך "ניסיון המציע": 10רת המשתתף" בע' אחרי "הצה .2.7

 ניסיון המציע"

המציע יפרט בטבלה שלהלן את פרטי הלקוחות המקבלים או קיבלו ממנו שירותי  .1

 .2017-2019בשנים הסעת נוסעים 

המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים בטבלה ביחס לכל אחד מהלקוחות. ניתן  .2

 רלוונטי נוסף, בנפרד.להוסיף במידת הצורך כל מידע 

תהא רשאית )אך אינה חייבת( לפנות ללקוחות על מנת לקבל פרטים נוספים  הרשות .3

 אודות המציע, המלצות והבהרות.

  שם הלקוח
 

 

 תקופה )בחלוקה לשנים(
  

2017  2018 2019 

)הסעות ם שירותיהפרטי 
חינוך מיוחד, הסעות 

 תלמידים וכו'(
 

   

 תדירות 
יומי, שבועי או חד על בסיס )

 (פעמי

   

 תקופת מתן השירות ללקוח: מתאריך ________ עד תאריך ___________
 

תפקידו: שם איש הקשר של הלקוח ו
______________________________ 

 
 _______, פקס': ____________מס' טלפון+פקס' של איש הקשר: טל': ___

 
 
 



 
 

________________ 

 "חתימת המציע

 .בשנים הקודמות הסעותי אושרו לנו לגבי מכרז דומיםשינויים  .3

 נודה להתייחסותך הדחופה. .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


