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 לביצוע היסעים עבור  –2-2017 פומבימכרז 
 שבע-בבאר המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

 ריכוז של תאריכים .1

 תאריך פעילות
 1/6/2017יום ה'  יום פרסום המכרז

 12:00עד שעה  18/6/2017יום א'  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה
 25/602017יום א'  תשובות לשאלות הבהרה

 12:00עד השעה  2/7/2017יום א'  המועד האחרון להגשת הצעות
 
 :במכרז סף תנאי .2

לפי הסדר הר"מ. היעדר מסמך כלשהו מהרשימה דלהלן  המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים

 :יהווה עילה לפסילה

 תעודת התאגדות של החברה הרשומה כחוק בישראל. .1

 .חברה בעלת רישיון עסק להפעלת חברת היסעים .2

החברה מחזיקה צי רכב של רכבים ממוזגים, הכוללים ערכת מילוט תקינה, מושבים שלמים  .3

נות, מיקרופון, וילונות, עזרה ראשונה, מיכל מים קרים יקרות בטיחות תתקינים ונקיים, חגו

טבלת המחוברים למוקד. כדי להוכיח את עמידתה בתנאי הסף, תגיש החברה  GPSומכשירי קשר 

EXCEL  8צי כלי הרכב ,שם יצרן, דגמי כלי הרכב, שנות ייצור, גיל הרכב לא יעלה על שבה תיאור 

  .וכן הצהרה חתומה )נספח ט'( שנים

 שבה תיאור מפורט של סגל הנהגים והכשרתם )ותק, ניסיון בהסעות תלמידים(. EXCELטבלת  .4

בטיחות /קצין רכבמסמך המאשר כי המציע מעסיק קצין רכב/בטיחות בתעבורה. יש לצרף פרטי  .5

 .)נספח ב'( כולל אישורים בתוקף בתעבורה

בבוקר  06:00השעות ה' בשבוע בין -מפעיל מענה זמין, אשר פעיל בימים א'יצהיר כי הוא המציע  .6

בלילה. יש לצרף להצעה תיאור של המענה המופעל על ידו, לרבות דרכי ההתקשרות  24:00עד 

זמני וכן ל, כתובת אתר אינטרנט( , פקס, דוא"נייח ונייד מס' טלפוןפרטי איש קשר, )

 .תגובה/טיפול

המציע מצהיר כי הוא מעניק שירותי חירום ותיקון תקלות )החלפת רכב במקרה של השבתת  .7

דקות( בפריסה ארצית תוך פרק זמן שלא יעלה על שעתיים מרגע  20-הרכב הקיים מעל מ

 ההשבתה.

לשנה לפחות. להוכחת ₪  150,000שנים לפחות, בהיקף של  3ניסיון בתחום ההיסעים של  .8

לפחות,  / אחר / מוסדיים גופים ציבוריים 3על המציע לצרף רשימה של העמידה בתנאי הסף, 

הכוללת שמות אנשי קשר וטלפונים מעודכנים, להם מספק המציע שירותים מהסוג הנדרש 

 השנים האחרונות. 3-לשנה, ב ₪ 150,000בהיקף של לפחות  במכרז זה

 ניהול ספרים וניכוי מס במקור. אישורים תקפים על .9

 : תצהיר עו"ד החברה כי .10

 וחוק עובדים זרים. , דני עבודהשאין הרשעות בנושא שכר מינימום .1

 חודשים( וברצף עד ליום  36שנים ) 3-החברה עוסקת בתחום נשוא מכרז זה לא פחות מ .2

 הגשת ההצעות במכרז.
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 :תצהיר רו"ח החברה כי .11

השירותים המבוקשים,  וכי יש לו את המימון הנדרש המציע בעל יכולת כלכלית לביצוע  .1

 .למתן שירותי הסעות עבור המכללה

 .2016-2014משנת הסעות בארץ בלבד אישור מחזור כספי על הפעילות  .2

 כל האישורים המבוקשים יהיו על שם מגיש ההצעה.  .12

 
 דרישות כלליות – המכרז

( ו/או "מכללת קיי" )להלן: "המכללה"שבע בע"מ )חל"צ( -המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר .3

מיניבוסים,  ,)רשות( מידיבוסים מזמינה בזאת חברות העוסקות בביצוע הסעות באוטובוסים,

 להגיש הצעתם על פי תנאי המכרז שלהלן. ים,וטרנזיט

כפי  )הערכה לפי נתוני עבר(,לפי כתב כמויות  ,לאזורים שונים בארץהמכללה מבקשת לבצע הסעות  .4

 מרציםעבור סטודנטים, , )להלן: נספח הסעות לפי אזורים( המצורף להסכםא'  ספחשמופיע בנ

  .ועובדים במכללת קיי

 המציע יהיה אחראי למתן שרות היסעים בכל זמן ובכל מקום שיידרש לכך על ידי הממונה לכך מטעם  .5

 . המכללה

, פרופיל חברה תקף ספריםניהול אישור עוסק מורשה והתאגדות, רישיון על המציע לצרף אישורים על 

, וותק וניסיון )מאושר ע"י עו"ד( המפרט: שנת הקמת החברה, שמות בעלי החברה, מורשי חתימה

 .ואנשי קשר להתקשרות במקרה של בירורים ו/או זכיה בתחום הרלבנטי, כתובת

' )להלן: נספח אאת הצעת המחיר יש להגיש לפי הפירוט בנספח א' ועל פי כתב הכמויות המשוער  .6

  המצורף לחוזה(.

 .המצורף להסכם )נספח א( מומלץהמחירון ההנחה מההצעת המחיר הינה אחוז  .7

המחירים המוצעים יכללו את כל ההוצאות הקשורות במתן השרות להסעות, בהתאם לפקודת  .8

 זה. , מתן  רישיונות לכל  הרכבים המוצעים במכרזזורםבאהתעבורה ותקנות התעבורה לרבות ציודם, 

זאת בהתאם להוראות תקנות התעבורה יום ושעות עבודה ל 12של נהג לא יעלה על  היום עבוד .9

 שקובעות כך:

ק"ג,  6000הנוהג רכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על "

שיון או היתר להסיע אחד עשר אנשים או יוהנוהג רכב מנועי מסוג אחר המסיע או המורשה על פי ר

 –בנוסף על הנהג  יותר

שעות רצופות  7לא יתחיל את יום עבודתו בנהיגה אלא אחרי מנוחה שמחוץ לעבודה במשך  (1)

 לפחות;

 7שעות בכל תקופה של  68-שעות ולא יותר מ 24שעות בכל תקופה של  12-לא ינהג בו יותר מ (2)

 ימים;

כאמור בתקנת שעות רצופות  4יפסיק נהיגתו לחצי שעה לפחות במשך כל תקופת נהיגה של  (3)

 משנה )ג(, למעט ההפסקות לפי תקנת משנה זו;

שעות  6שעות אלא אם הפסיק את נהיגתו לשעה לפחות אחרי נהיגה במשך  9-לא ינהג יותר מ (4)

 "דקות רצופות; 30-שעות ו 8רצופות אך לא יאוחר מאשר אחרי נהיגה במשך 

 מע"מ כחוק. לפני תוספתחדשים המחירים שבהצעה יהיו בשקלים  .10
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 יום. 30ש+י תשלום: תנא .11

להתארגנות הזוכה )אך לא יותר מחודש( תוך זמן סביר מתן שירות ההסעות למכללה הינו תחילת זמן  .12

 החלטת המכללה על הקבלן הזוכה. מרגע 

בתיבת המכרזים במכללה ליד משרד מנהלת  12:00בשעה   2/7/2017עד ליום  על ההצעות להתקבל  .13

 . הגב' תקוה אלבז , בחתימת מנהלת הרכש112הרכש חדר 

 ובתוכה מעטפה פנימית עם ציון שם המציע. מציע הצעת המחיר תוכנס למעטפה סגורה, ללא ציון שם ה .14

המכללה שומרת לעצמה הזכות לפנות אל המציעים השונים על מנת ללבן פרטים ולקבל הבהרות  .15

ז, שומרת היא על כמו כן, לאחר שהמכללה תכריז על זוכה במכרהדרושות לה לצורך הכרעתה במכרז. 

 .הסכםמשא ומתן על מנת לשפר את שווי העסקה, טרם חתימת ה עמוזכותה לנהל 

 הכרעה לשם נדרשו הם כי סברה אם נוספים ואישורים םמסמכי צירוף לדרוש רשאית מכרזים ועדת .16

  .מסמכים של השלמה מציעהמ לבקש רשאית וכן .במכרז

 המכללה של רצון שביעות מחוסר או/ו עמו ההתקשרות את יפר או/ו מהצעתו יחזור הזוכה בו במקרה .17

 - הבאה ההצעה על להכריז ,חייבת לא אך ,רשאית המכרזים ועדת ,לפועל תצא לא עמו ההתקשרות או/ו

 .פג ההצעות תוקף אם גם וזאת  "בתור הבא זוכה"כ ,הזוכה הצעת אחרי

הסכמתו מראש לתנאים כל מציע שמגיש הצעה, מאשר, כי הובהר לו ע"י המכללה שרק על סמך  .18

 המפורטים במכרז, הסכימה המכללה שהצעתו תוגש לבחינתה.

, ממועד החתימה על הסכם (חודשים 24) תייםשנ תקופת ההתקשרות במכרז הינה לתקופה של .19

חודשים  12ת )ה נוספעם הזוכה לשנ שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות מכללה ההתקשרות. ל

בהודעה מראש  השנה השנייהחודשים(. מימוש האופציה בתום  36סה"כ שלוש שנים רצופות )ונוספים( 

של המכללה כחודשיים לפני תום ההתקשרות. תנאי ההתקשרות בתקופת ההארכה זהים לתנאים 

 המופיעים במועד חתימת ההסכם.

20.  

כן, לצרמדד המחירים יהיה עפ"י  )השנה שלישית( לשנה נוספתה מחיר ההתקשרות להארכ .א

הידוע ביום מועד תחילת הארכה. מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת הסכם 

 ההתקשרות.

 הסכם חתימת מועדמהמחיר הידוע ב 20%-במחירי הדלק מעבר ל שינוי ויהיה במידה .ב

  .בהתאם התמחרות תבוצע ההתקשרות

 :ערבות וחתימה על ההסכם  .21

 צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום   ₪  10,000-כל מציע יצרף ערבות בנקאית בסך של  21.1

-עד ל , דהיינו הצעה)שלושה חודשים( מיום הגשת ה 3תוקף הערבות יהיה ההצעה,  הגשת

 .'( מצורף להסכםדנספח )להלן:  2/10/2017

 .כלל תידון לא ערבות אליה תצורף שלא הצעה 21.2

 .הזוכה קביעת לאחר למציעים תוחזר זו ערבות 21.3

 :ביצוע ערבות .22

 ביצוע ההתחייבויות הזוכה על פי ההסכם, תוחלף ערבות המכרז בערבות ביצוע בתוםלהבטחת  22.1

תהיה צמודה  (. הערבותה'נספח  –)להלן: נוסח הערבות  2/10/2017 -שלושה חודשים, דהיינו ב
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ההתקשרות  יהיה לכל תקופת ש"ח 20,000 למדד יוקר המחייה. תוקפה של הערבות בסך של

לתאריך  ים נוספים, דהיינו עדשלושה חודשומרווח בטחון של כ )כולל תקופת הארכת ההסכם(

31/12/2020. 

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של התחייבות הזוכה להסכם זה, לרבות  22.2

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

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

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

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

 כאמור. 

אחר או נוסף בגין הפרתה של הוראה  אין במתן הערבות או בפירעונה כדי לגרוע מכל סעד 22.3

 מהוראות הסכם זה או אי עמידת המפעיל בהתחייבויותיו.

עמוד בתנאי מכרז זה ו/או לא יכול לספק את השירותים הנדרשים במידה והזוכה במכרז לא י 22.4

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

       .הערבות את ולחלט  ההתקשרות

 

 לקבלן הזוכה )להלן: –אישור חתום על ידי חברת הביטוח על עריכת ביטוחים בכפוף לתנאי ההסכם  .23

 (.5ג' וכמפורט בחוזה פרק נספח 

 

 על המציע לקרוא בעיון את מסמכי המכרז והחוזה על כל נספחיו.  .24

 :בלבד הבא בפורמט ,בלבד WORD בקובץ יוגשו למכרז המציע שאלות

 קיים / שאלה עמוד / סעיף / נוסחד / "מס

 כל אל מציעים לפנות על או/ו פוטנציאליים מציעים על מוחלט איסור חל כי מובהר ספק הסר למען

  tikval@kaye.ac.il  ל"הדוא דרך כתובת פנייה למעט המכרז עם בקשר המכללה  אצל נוסף או/ו אחר גורם

 ממסמכי חלק יהוו ,המכללה של האינטרנט באתר יפורסמו אשר ההבהרה לשאלות המכללה תשובות

 עד המכללה של האינטרנט באתר בפרסומים שוטף באופן ולהתעדכן לבדוק המציע באחריות .המכרז

 .ההצעות הגשת למועד

 

ויפורסמו באתר המכללה באינטרנט, לפי   12:00בשעה  25/6/2017 –הבהרות יינתנו למציעים עד ליום  .25

בדף האחרון של מכרז זה. המציעים מתבקשים לעקוב אחר ההבהרות ושינויים  המופיעההכתובת 

  באם יהיו. 

 

 :קביעת אמות מידה לבחירת הספק .26

 הצעה סבירה )לא גבוהה ולא נמוכה יילקח בחשבון שההצעה שניתנה היא -  60%לות ההצעה ע 

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

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

ושאר  70%מחיר האוטובוסים ישוקלל לאמת המידה הזאת בגובה של  מבין כל ההצעות שהוגשו.

( וכל הצעה אחרת 60%ההצעה הזולה ביותר תזכה למלוא הניקוד ) .30%סוגי הרכב ישוקללו ל

 יקוד מופחת באופן יחסי. תזכה לנ
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. הראשונה 180)אחרי השקלול, כאמור לעיל(  והשנייה  150: הצעה אחת הייתה בסה"כ לדוגמא

 (.50%נקודות )= 50=60*150/180( והשנייה תקבל 60%נקודות )= 60תקבל 

 15% איכות, שירות, עמידה בלוח זמנים( .מההצעה יינתנו על בסיס המלצות של לקוחות(. 

 ניקוד מקסימלי שאלה
 נקודות 5 זמינות ועמידה בלוח זמנים

 נקודות 5 איכות האוטובוסים

 נקודות 5 איכות הנהגים והשירות

 (15%)= נקודות 15 סה"כ 

 

 25%  יחולקו כדלהלן:מההצעה 

 לפי הקריטריונים הבאים: צי כלי הרכבומגוון גודל יינתנו על  15% .א

בתנאי  ומדהגדול ביותר. החברה עם הצי הגדול ביותר )הע לצי האוטובוסים 10% -

כמות לניקוד ביחס  נהאחריה תקבל ותהסף( תקבל את הניקוד המלא והבא

יה עם יאוטובוסים ושנ 50. לדוגמה: חברה אחת עם של הגדולה ביותר האוטובוסים

 .6%=10*30/50( והשנייה תקבל 10%אוטובוסים. הראשונה תקבל מלא הניקוד ) 30

 באותו אופן. לשאר הצי הגדול ביותר 5% -

כאשר החברה  הגבוה ביותר. ,נשוא מכרז זה ,כספית של הסעות בארץ היקף פעילותל 10% .ב

( והשאר 10%בעלת המחזור הגבוה ביותר )שעמדה בתנאי הסף( תקבל את הניקוד המלא )

  .10%יקבלו ביחס המחזורים כשהוא מוכפל ב

מיליון. הראשונה  4מיליון והשנייה עם מחזור של  8האחת עם מחזור של  .חברות 2לדוגמה: 

 .5%=10*4/8( והשנייה תקבל 10%תקבל ניקוד מלא )
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tikvael@kaye.ac.il  
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