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 3מתוך  1עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 
 2022 ספטמבר 29

 
 10/2022מכרז פומבי מס' 

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

 [2022] לבעלי מוגבלות ומיוחדות
 

 למשתתפים 4מס' הודעה 
 
 :הז זרכמל םידעומ ןוכדע ןלהל ,םיפתתשמה דחא לש ותיינפל ךשמהב
 

 בהזמנה סעיף שעה תאריך האירוע מסד
 6.1.1 10:00 6.9.2022 המכרז מסמכי סירתמ התחלת 1
 6.2.1 13:00 3.10.2022 מוקדם רישום סיום 2
 6.3.1 13:00 3.10.2022 הבהרה שאלות למשלוח אחרון מועד 3
 6.1.1 13:00 13.10.2022 המכרז מסמכי ירתסמ סיום 4
 6.4.1 13:00 19.10.2022 המכרזים לתיבת הצעות הגשת 5

 
 שהוגשו לעירייה: בסך הכל(  4)מס'  נוספות להלן מענה לשאלות הבהרה

 
 מענה  שאלה  סעיף מסמך עמ' מסד

 2.5.1.1.1אבקש לשנות סעיף  2.5.1.1 א' 11  .1
אשר מיניבוסים  זעירים ציבורי 

מקומות יוכלם  19/16/14של 
 ,מקומות 10למלא  תפקיד רכב 

עומדת בתני הסף  חברתנו
, ובבעלותנו כמות רכבים גדולה

בנוסף לרכבים הנמצאים 
בבעלותנו ברשותנו גם הסכמי 
התקשרות קנית רכבים רק לא 

שלום בבעלותנו עקב אי סיוף ת
מחיר הרכב ) הרכבים עומדים 

 בתנאי הסף ( 

 בקשה נדחיתה
 'סמ הרהבה תולאשל הנעמ האר
 'סמ םיפתתשמל העדוהב 2 -ו 1
3.  

בסעיף  העירייה עלי פי דרישת  1.4.9 א' 8  .2
למערכות  סשמתייח הזה

אבקש   קיימות בכלי רכב
חדש אשר  להוסיף מנגנון חישוב

 3.17.4יעזור לפתור בעיה לסעיף 
 ובחירת זכיין אחד. 11.6גם 

 לדוגמה :
  75%הצעת מחיר  

 הבקשה נדחית
 'סמ הרהבה תולאשל הנעמ האר
 'סמ םיפתתשמל העדוהב 7 -ו 4
3.  
 יהשלכ היעב ןיא יכ רמאיי דוע
  .11.6 ףיעסו 3.17.4 ףיעסב
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رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 
  15%המלצות          

  5%כב מערכות  בכלי ר
  5%שביעות  הרצון   

, אבקש תוספת מחיר הליווי 3.18.6 א' 18  .3
בחישוב העסקת מלווה יש לקחת 
בחשבון את זמן ההסעה הכולל. 
ז"א מבחינת המלווה מרגע 
שיוצאת מהבית לעבודה ועד 
שהיא מגיעה  בחזרה לבית . זה 
הזמן שחובה עלי לבנות לה 

לגופו של ענין יש משכורת כחוק, 
לקחת בחשבון, על  פי חוק את 
העלויות והמרכבים של שכר 
המלווה , אשר הקבלן מחויב 
להעסיק מלווה על פי חוק 
ולשלם לה  משכורת וזכויות 

 46 מלאים מתוק ) םסוציאליי
  שקל לשעה(

 
 לדוגמה ) על פי רואה חשבון(.

 שכר מינימום  .1

   איסוף +פיזור ( נסיעות ) .2

 .ביטוח לאומי  .3

 פנסיה חובה  .4

 פיצויים השלמה  .5

 הבראה  .6

 ימי מחלה  .7

 חופש וימי חג  .8

 בקשה נדחיתה
 הרהבה תלאשל הנעמ האר אנ

  .3 'סמ העדוהל 6 -ו 5 'סמ
 

מהי כמות הרכבים המופעלת  כלל  א'   .4
היום ע"י העירייה למכרז 
ההסעות הנוכחי של השנה 

 שלעברה.

 נדחית הבקשה
 ,ןכו ,תשרדנה בכרה ילכ תומכ
 בכרה ילכו םילולסמה תמישר
 םיעיפומ ,לולסמ לכב םישרדנה
 תעצה ספוטבו זרכמה יכמסמב
  .ריחמה
 בכרה ילכ רפסמל עגונה לכב
 הז זרכמ ןיב לדבהה - םישרדנה
 יתוהמ וניא ,םדוקה זרכמה ןיבל
 םייוצמ 6/2019 זרכמ יכמסמ)
 ןייעל ןיידע ןתינו הייריעה רתאב
  .(םהב

אבקש לשנוי הסעיף הזה  1.3.1 א' 7  .5
לאוטובוסים זעירים ציבורי 

מיניבוסים ולקחת בחשבון גם 
 14מקומות/ 16מקומות / 19של 

 הבקשה נדחית
 .ליעל 1 'סמ הלאשל הנעמ האר
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 10מקומות לא רק מיניבוסים 

 מוקמות כתני סף.
אשר הקבלן מעדיף רכבים 
גדולים יותר מרכבים קטנים 
אבקש   אישור שרכבים 

מקומות ימלא   19/16/14
 10הדרישות במקום רכב 

 מקומות .  
 ספוט א'   .6

ת הצע
 מחיר 

להצעות  המחירים בנספח א
לקבלן  מחיר אינם כלכלים

החדות  עקב העליותולמלווה 
, עליות דלק)מכול סוג  במשק

, ביטוחים , חוסר תעריף מוסכים
 בשיווק רכבים עקב נגיף קורונה

, , שכר עובדיםתשגרם להתייקרו
 ( ועוד

 
צות עוריות ומימע) לדוגמה
  (אחרות

 מ.מ לקיה
קוו איסוף + פיזור תלמידים  

 לרהט  -מלקיה 
  תלמידים ( 3+ עגלה )

 לפני מע"מ  לכול כיוון ₪  230
 ( מ.א. בני שמעון)

מלהבים  קוו איסוף + פיזור
 4 עגלה +)בים מרח לעלה נגב
לפני מע"מ ₪  238 (תלמידים

 לכול כיוון  
 

למחיר  25%אבקש  תוספת 
לקבלן  המכסימלי שיתאפשר

לתת שירות טובה ולמלא את 
 דרישות העירייה . 

 הבקשה נדחית
 'סמ הרהבה תראה מענה לשאל

   .3 'סמ העדוהב 8

 
 . שינוי ביתר תנאי המכרזאין למעט האמור לעיל, 

 
 על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו. 

 
 

 בברכה,
 
 

 עיריית רהט


