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 וחלק בלתי נפרד ממנו 07/2022נספח מיוחד למכרז  
 

 כללי:
נספח  זה הוא מסמך נלווה לחוזה הסטנדרטי  של משרד החינוך להסעות תלמידים )להלן:  .1

 "חוזה משרד החינוך"( ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שבין המועצה למסיע. 

בכל יום נתון וכן בכל ימות השבוע המועצה רשאית לשבץ סוגי רכב שונים לאיסוף ולפיזור  .2
 בהתאם לצרכיה.

המועצה רשאית לשבץ בכל תקופת ההתקשרות את רכבי המועצה בכל קווי ההסעה לפי  .3
שיקול דעתה הבלעדי. המועצה רשאית לשבץ את רכבי המועצה גם לאיסוף או פיזור בלבד או 

 אר הימים.לימים מסויימים במשך השבוע והזכיין יהיה מחוייב לבצע את בקו בש

המועצה רשאית להתחבר או לקבל את סידור העבודה/קווי הסעות המבוצעים ע"י הקבלן  .4
 הזוכה בכל תקופת ההתקשרות.

 קבלת הסידור/קווי ההסעה המבוצעים יתקבלו הן בדרך אלקטרונית או כקובץ מודפס. .4.1

ערך מכלל הביצוע של מ 40%ביצוע של עד המועצה רשאית להגביל את הקבלן הזוכה להיקף  .5
ההסעות , אפילו אם מצבת הרכבים שלו מאפשרת לבצע היקף גדול יותר. הבחירה באילו 
מסלולים יזכה הקבלן לביצוע תהיה של המועצה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי 

 שלקבלן הזוכה תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ביחס לכך.

ות זה עבור הסעות אחרות וזאת על פי למועצה שמורה הזכות להשתמש בתוצאות מכרז ההסע .6
 . חברה ונוער ,קשישים ,שיקול דעתה הבלעדי. לדוגמא מוסעים של יד חריף, ספורט

 
 הנחיות דיווח חשבונות

יש להגיש מידי חודש, דוח ביצוע מפורט )דוח איקסים( כולל מספרי מסלולים כפי שמופיע  .7
וסך כמות נסיעות לכל מסלול, וזיהוי כל בנספח, פירוט הנסיעות לפי ימי החודש, מחיר הנסיעה 

 מסלול כהסעה או ליווי )להלן דוח חודשי מפורט(.

 . PDFהדוח המפורט יכלול את כלל הנסיעות לאותו החודש ויוגש בקובץ אקסל ובקובץ  .8

לחודש העוקב לחודש הביצוע. המועצה אינה מתחייבת לשלם  10דוחות ביצוע יוגשו עד ל  .9
 המופיעים במכרז זה לקבלנים שיגישו דוח מפורט באיחור.בהתאם לתנאי התשלום 

חשבוניות מס יש להפיק אך ורק לאחר יישום ממצאי הבקרה ע"י הקבלנים, והגשת דוח מפורט  .10
 מעודכן..

 חודשים ממועד מתן השירות, לא יאושרו לתשלום. 6קבלנים שיגישו חשבונות לאחר  .11

 
 
 

 הוראות הפעלה למסיע:
ה ייקבעו ע"י מנהל הבטיחות במועצה בלבד והזכיין יהיה מחוייב ציר ההסעה ותחנות ההסע .12

 לבצע את המסלול בהתאם.

הקבלן הזוכה מתחייב  בכל תקופת ההתקשרות להשתמש בבקר שהמועצה תקבע אשר תופעל  .13
באמצעות יישומון על גבי טלפון חכם או בכל דרך אחרת. המערכת תותקן בכל טלפון של כל 

 נהג בקו הסעות.
 וקנת הזכות להתחבר אל תוכנת הסדרן של הקבלן הזוכה באופן מכוון ורציף.  למועצה מ

הקבלן לא יתנגד לכל מכשיר שהמועצה תדרוש להתקין בכל רכב לצרכי פיקוח ובקרה לרבות 
 מערכות ניווט לוויני

הקבלן מתחייב שגם המלווים בהסעות יצויידו בטלפון חכם ויעבדו עם הישומון   .13.1
 מועצה תדרוש מהקבלן.או כל מערכת אחרת שה

דקות לפני שעת הפיזור המיועדת, במקומות  10על המסיע להתייצב בנקודות הפיזור  .14
דקות  15, ואיחור של עד הנדרשים, כך שיתאפשר לנוסעים להיערך בצורה נאותה לנסיעה

 .₪ 250הקבלן יקנס בסכום של 
מפורט את מסלולי המסיע מחויב לבצע הדרכת נהגים/ מלווים כך שכל נהג יכיר באופן  .15

הנסיעה ואת מיקום התחנות בישובים ובבתי הספר כפי שיוגדרו ע"י המועצה וימסרו לנציג 
 אחראי מטעם החברה.



 חובה על הקבלן לבצע את כל קווי ההסעות גם במצב חירום ביטחוני. .16

באשכולות שיידרשו מספר רכבים לביצוע קווי הסעות על פי סוגי הרכבים המופיעים במכרז,  .17
לן הזוכה מחוייב לספק את כמות הרכבים הנדרשת על פי דרישת המועצה ועל פי  שיקול הקב

ולאורך כל תקופת  29-33דעתה הבלעדי של המועצה, בכל שעות היום כפי שמוגדרות בסעיפים 
 ההתקשרות. 

 הקבלן ימנה נציג אחד בלבד מטעמו לעבודה שוטפת מול המועצה. .18

 שם הנציג:_______________

 ד:_______________מספר ניי

 תפקיד:__________________

 

 
 תעריפים עבור ליווי:

במכרז זה התעריף עבור ביצוע ליווי איננו מוצע להתמחרות בין הזכיינים. המועצה מגדירה  .19
עבור כל מסלול את התעריף שישולם עבור צירוף מלווה לנסיעה ע"פ אורך המסלול. המציעים 

 סיעה בלבד ע"פ סוגי הרכבים.מוזמנים להגיש את הצעתם עבור הנ
מובהר בזאת כי הפעלת הליווי נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. כמו כן חובה  על 

המסיע להעביר לכל מלווה קורס עזרה ראשונה, וכן הדרכות נוספות ע"פ דרישות משרד 
 החינוך/ משרד הרווחה/ מועצה. חובה על המלווים לעמוד בתנאים אלו.

להעסיק מלווים בקווים באמצעות המועצה ו/או ע"י חברות אחרות ו/או כל המועצה רשאית 
 ם.בכל  דרך אחרת בכל תקופת ההתקשרות, הקבלן הזוכה מחויב לשתף פעולה עם המלווי

 
 תנאים אחרים:

במכרז זה מצויין מחיר מקסימום עבור כל אחד מהמסלולים וסוגי הרכבים. על המציע להגיש  .20
 את מחיר המקסימום המצויין.את הצעתו כך שלא תעבור 

 19הצעת מחיר עבור מיניבוס, ובפועל תדרש הסעה במיניבוס )מצויין במסלולים בהם לא  .21
 , וכן להיפך.14ממחיר הזכייה עבור רכב  25%מקומות( התשלום יחושב ע"פ תוספת של 

 

 פירוט באשכולות: .22

 בית שמש.בבית שמש ההסעות יכללו את כל שכונות העיר כולל כל שכונות רמות  .22.1

 במודיעין ההסעות כוללות את מכבים רעות .22.2

 .מוסדות חינוך שלושהישובים ועד  שלושהעד  ובאשכולות יכלל האיסופים והפיזורים .23

 .08:00ועד לשעה  06:30שעות האיסוף בבוקר יהיו בין השעות  .24

 17:00ועד לשעה  13:00 שעות הפיזור יהיו בין השעות .25

אית לפצל את הגושים/קווים למספר קבלנים לפי סוגי המועצה על פי שיקול דעתה הבלעדי רש .26
 רכבים.

ו/או  ו/או משרד התחבורה של משרד החינוך ו/או רווחה ו/או משרד הפנים ות חדשותהנחי .27
 המועצה תהיה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ותחייב את הזכיינים לבצע ללא תוספת עלות.

 
 הפרות ופיצוי מוסכם אשר ייבדקו  ע"י מחלקת התחבורה

יום מקבלת  30הקבלן יוכל להגיש בכתב ערעור על הקנסות שקיבל לוועדת ערר במועצה עד  .28
כל ערעור צריך להיות מגובה בראיות ו/או מסמכים להוכחת טענותיו של הקבלן. הקנס. 

ערעור אשר כולל הכחשה סתמית / גורפת ו/או התייחסות בלתי עניינית ושאינה לגופו של 
 קנס לא יתקבל.

הגשת ערעור כלשהי אינה מבטלת את הקנס, והמועצה תהיה רשאית לקזז את מובהר כי 
סכומו מכל חשבון ו/או תשלום המגיע לקבלן, אלא אם נתקבלה הודעה ע"י המועצה כי הקנס 

 בוטל.

ערעור אשר אליו צורפו מסמכים יידון על ידי הגורמים המקצועיים במועצה והחלטתם לגבי  .29
 תהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי, ותהיה סופית ומוחלטת.הקנס ביטולו או ביטולו החלקי 



על כל הסעה שתבוצע באופן  )גט טקסי( get texyחל איסור מוחלט לבצע הסעות באמצעות  .30
 .₪ 2,000הזה הקבלן יקנס בסכום של 

חל איסור להסיע תלמידים בציר המנהרות ללא אישור בכתב מהמועצה. עבור כל נסיעה  .31
 .₪ 2,500לא אישור הקבלן יקנס בסך של שבוצעה בציר המנהרות ל

 
 

בכל מקרה חל איסור מוחלט על הקבלן להשבית ו/או לשבש מכל סיבה שהיא את מערך 
 ההסיעים בכל תקופת ההתקשרות.

 
 

 
 
 

 חתימה וחותמת חברת ההסעות. 
 

        
 

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


