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 2022 רבמטפס 21

 
 10/2022מכרז פומבי מס' 

ומסגרות  שירותי הסעת תלמידים למוסדות חינוך מיוחד
והסעות אקראיות  מוגבלות עם ופעוטות ילדים הסעת, רווחה

 [2022] לבעלי מוגבלות ומיוחדות
 

 למשתתפים 1מס' הודעה 
 
  :הייריעל ושגוהש הרהבה תולאשל הנעמ ןלהל
 

 מענה  לה שא סעיף מסמך עמ' מסד
גיל כלי הרכב לא משנת למה  1.4.1 'א 7 .1

 שזו שנת הגשה למכרז  ? 2012
עפ"י משרד החינוך מאשר 

 2012שימוש ברכב משנתון 
זה סעיף מחוזה של משרד 

 החינוך 
גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר "

שנים ,דהיינו כלי הרכב יהיו 
 , לכבישכאלה שמועד עלייתם 

כמצוין ברישיון הרכב, חל בשנת 
למען הסר ספק,  .ואילך 2012

רכב שמועד עלייתו לכביש חל 
 1במועד כלשהו החל מ 

 ,ואילך 2012בספטמבר שנת 
ואשר יתחיל בהסעת תלמידים 

בתחילת שנת הלימודים תשפ"ג, 
עומד בדרישות הבטיחות של 

וניתן להסיע בו  ,המשרד
תלמידים עד תום שנת 

משמעות  .ים תשפ"גהלימוד
הדבר היא שאין צורך להפסיק 

פעילות רכב כנ"ל בתום שנת 
,גם אם גילו עולה במהלך  2022

השנה על תקופה של עשר שנים, 
אלא ניתן להשתמש בו עד תום 

 " המועד בו מוסעים תלמידים

 :תיקלח תלבקתמ השקבה
 בכרה ליג ,ךוניחה דרשמ יפל
 ןיא םלוא ,םינש 01 לע הלעי אל
 היהי בכרה ליג יכ עובקל רוסיא
  .םינש 10 -מ תוחפ
 ףוסב םסרופמ זרכמהו רחאמ

 םע ולחי םיתורישה ,2022
 ,(התארקל וא) 2023 תליחת
 ןיינמ הנמנ ךכל םאתהבו

  .םינשה
 ,הרעהל בל םישב ,תאז םע
 בכרה ילכ ךסמ 10% יכ רשואמ
 תויהל ולכוי (5) םיעצומה
  .2012 תנשמ

נספח   2
 א'

ראשית מחירי המקסימום  
תואמים שנרשמו במכרז אינם 

והמחירים   ,קאת מחירי השו

 תיחדנ השקבה
 תורבזג לומ הקידב רחאל
 העצהל האוושהו ,הייריעה
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הופכים את הפעלת המכרז 

למכרז לא כלכלי מבחינת 
עליות המחירים  .הקבלן

המשמעותיים במשק הכללי, 
ובענף הרכב בפרט, שינו את 
תעריפי תפעול ההסעות בכל 

הפרמטרים. תקרת מחירי 
מעידה כי  .המקסימום במכרז

כלל לא לקחו בחשבון את אשר 
ים אירע במהלך השנתי

האחרונות אשר כללו התייקרות 
 45% -תפעולית רוחבית של כ

בענף, לרבות עליית מחירים 
הדלקים, מחסור והתייקרות 

משמעותיים במחירי הרכבים, 
מחסור והתייקרות של חלקי 

חילוף, עליית תעריפי המוסכים, 
התייקרות הביטוחים, תוכנות 

מחשב, וכל ציוד ישיר ועקיף 
ות, הקשור לתפעול מערך ההסע

כל זאת ועוד לצד עליית שכר 
הנהגים בכפוף להסכם 

 .הקיבוצי

 הייריעה ,םדוקה זרכמב הכוזה
 תא תונשל ןוכנל האור הניא
 וטרופש םומיסקמה יריחמ
  .זרכמב

נספח   .
 א'

פירוט 
מסלו

לי 
הסעה 
ומחיר

 ים 

לאור ההתייקרויות החדות 
 בענף 
יכולה לאפשר  הרשותהאם 

הגשת מחיר מעל מה שמצוין 
 ? בטבלה

 
 %30אבקש לבחון העלאה של כ 

במחירי המקסימום על מנת 
טובה לשירות שנוכל להגיע 

לתחרות הוגנת ולעבוד ו
 .במחירים שפויים

 

 תיחדנ השקבה
 .ליעל רומאה האר
 לכ ךסמ הגירח עונמל תנמ לע
 תושרל דמועה ביצקתה
 זרכמכ חסונמ זרכמה ,הייריעה
  .יולג ןדמוא לע החנה

 
 . שינוי ביתר תנאי המכרזאין למעט האמור לעיל, 

 
 על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו. 

 
 

 בברכה,
 
 

 עיריית רהט


