
 משפטי –נספח י' 

אלא גורע רק תנאי המכרז ו/או תנאי הסף במכרז, כלל מובהר בזאת כי נספח זה אינו מחליף את 
 . את מה שנקבע בו במפורש

 נאי הסףת

 למכרז יימחק ובמקומו ייכתב:  2.3.2סעיף 

 מצבת כלי רכב

בבעלות או שבאמצעות משרדם מופעלים ורשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי 
 להם נתנה על ידם הצעת המחיר.  /יםמסלוליםה

על המשתתפים לצרף צילום רישיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי הרכב או בעלות אדם 
לצרף ובהר בזאת כי המציע רשאי מ אחר על הרכב, ואישור השימוש באותו הרכב על ידי הזכיין.

רישיונות של קבלן משנה להצעתו וזאת לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של סעיף זה, ובלבד 
  למכרז. 3.6שיצהיר על כוונתו זו מראש כבר במועד הגשת ההצעה ובהתאם לסעיף 

נקבעה על ידי המועצה ומצורפת בקובץ  מסלולמובהר בזאת כי מצבת כלי הרכב הדרושה בכל 
, מיניבוס ואוטובוס 14בחינת מצבת כלי הרכב תיעשה ביחס לטרנזיט המסלולים לגבי כל מסלול. 

 בלבד )ללא מוניות(.

להגיש הצעת מחיר לחלק מהמסלולים המציע יכול )כולל(  1-15לגבי אשכולות מובהר בזאת, כי 
 .באשכול

חייב להגיש הצעה לכל  קבע זכיין אחד לכל אשכול ולכן מציע)כולל( יי 16-21לגבי אשכולות 
מציע אשר יגיש הצעת . מצבת כלי הרכב תיבחן לגבי כלל המסלולים באשכולו, המסלולים באשכול

מחיר לחלק מהמסלולים באשכולות אלו הצעתו לא תיבחן ולא תידון על ידי ועדת המכרזים לגבי 
 אשכולות אלו.

 חיר לגבי אשכול אחד או יותר. המציע יכול להגיש הצעת מ

להם הציע המציע  המסלוליםבחינת מצבת כלי הרכב של המציע כאמור בסעיף זה, תיעשה לגבי כלל 
 את הצעתו.

 לדוגמא: 

)נדרש:  62 מסלולו אוטובוס( 2מיניבוס,  1, 14טרנזיט  9)נדרש:  9 מסלוללגיש הצעת מחיר מציע א' ה
 אוטובוס(. 15מיניבוס,  1, 14טרנזיט  3

 המציע נדרש להציג רישיונות אשר תוכיח מצבת כלי רכב של:

 14טרנזיט  12

 מיניבוסים 2

 אוטובוסים 17

 

 למכרז: 2.5סעיף 

 יימחקו המילים: "נהגים בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות האלה:" 

במקומם ייכתב: "נהגים המועסקים על ידי המציע ביום הגשת ההצעה ויבצעו את שרותי ההסעות 
 בפועל יעמדו לפחות בדרישות האלה:"

 

 

 



 למכרז:  2.6סעיף 

תימחק הפיסקה הראשונה החל מהמילים: "ערבות בנקאית שהוצאה על ידי בנק בישראל" עד 
 למילים: "וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז"

במקומם ייכתב: "על המציע לצרף ערבות בנקאית שהוצאה על ידי בנק לבקשת המשתתף בסכום 
 כמפורט להלן:

 .₪ 5,000ערבות בסך  מהמסלוליםיש להגיש על כל אחד  )כולל( 41-1עבור אשכולות 

 .₪ 2,000ערבות בסך  מהמסלולים)קווים בודדים( יש להגיש על כל אחד  51עבור אשכול  

ערבות בסך  אשכוליש להגיש עבור כל )בהם נדרש זכיין אחד לכל האשכול(  21-61עבור אשכולות 
10,000 ₪. 

 לדוגמא: מציע הגיש הצעת מחיר עבור:

 21, 20, 17וכן לאשכול:  117-ו 70, 69, 13, 7מסלולים: 

 ₪ 52,000יצרף ערבות בנקאית על סך של: 

הרשות בהתאם לדוגמת הערבות  לפקודתהערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי( 
 כולל וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז." 22/09/2022הרצ"ב )נספח ה'( בתוקף עד לתאריך 

 

 

  –הצעת המחיר הזולה בכל מסלול של תחשיב הגשת הצעת המחיר וה

 ט להלן:רעל המציעים להגיש את הצעת המחיר על פי נספח קובץ האשכולות והמסלולים על פי המפו

אחד דיגיטאלי על גבי קובץ אקסל בדיסק און קי ולצרף קובץ זה למעטפת ההצעה עותק  .1
 "(.העותק הדיגיטאלי)להלן: "

על המציע להדפיס את קובץ האקסל ולחתום עליו ולצרף גם אותו  –עותק שני מודפס  .2
 "(.העותק המודפסלמעטפת ההצעה )להלן: "

 העותקים,לא אמור להיות כל שינוי בין  ליהדיגיטאכיוון שעותק הצעת המחיר הינו הדפסה של קובץ 
והוא יהיה  העותקים יגבר המחיר הנקוב בעותק המודפסבמחירים בין אולם ככל שיימצא שינוי בין 

 .הקובע

כלשהו מתנאי הצעת מחיר בקובץ הדיגיטאלי ו/או בקובץ המודפס אשר יימצא כי נעשה בה שינוי 
על הסף ללא דיון של ועדת המכרזים. לא  תפסול את ההצעהשנקבעו על ידי המועצה  המכרז

 תתקבל טענה של טעות סופר על ידי המציע בקשר לכך.

משקולות אשר נקבעו על לעל ידי המועצה בהתאם תחשיב הצעת המחיר הזולה בכל מסלול תיעשה 
 ידי המועצה ומצורפת בקובץ המסלולים.

 בביצוע התחשיב תשוקלל עדיפות גם עבור הפרמטרים הבאים:

  3% –במכרז משרד החינוך(  3.9.1מערכת המתריעה בפני התנגשות )סעיף 

 ( 3.9.2סעיף  9301מערכות ניהול בטיחות ואיכות  )4% –במכרז משרד החינוך 

  3% –במכרז משרד החינוך(  3.9.3קופסה ירוקה )סעיף 

 3% – מציע אשר מקום עסקו על פי דיווח הארנונה הינו במועצה האזורית מטה יהודה. 

 

  

  



 דוגמא לחישוב ההצעה הזולה ביותר:

 

 

אשכול 1. ירושלים

אוטובוסמיניבוסטרנזיט 14מוניתישוביםמספר

4392גבעת יערים, כסלון, צובה, רמת רזיאל2

קבלן 1 - תעריפי הגשה

אוטובוסמיניבוסטרנזיט 14מוניתישוביםמספר

100200300גבעת יערים, כסלון, צובה, רמת רזיאל2

התנגשות - 3%, קופסה ירוקה - 3%

קבלן 2 - תעריפי הגשה

אוטובוסמיניבוסטרנזיט 14מוניתישוביםמספר

90210310גבעת יערים, כסלון, צובה, רמת רזיאל2

תושב - 3%

קבלן 1

6700סכום המכפלות

6%אחוז עדיפות

6298דרוג

קבלן 2

6380סכום המכפלות

3%אחוז עדיפות

6188.6דרוג


