
 

 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

 מכרז למתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים 

 8/   2022מכרז פומבי מס' הס/ 

 
 

 תנאים להשתתפות במכרז   

 
רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת  

 ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן : 

 :לןתנאים המפורטים לה כל הלעמוד ב -פרק א' על משתתף המגיש הצעה ל .12
 

 עבור מוסדות חינוך.   הסעהת במתן שירותי  של שנתיים לפחו ל ניסיון עב 1.1.1

נתן שירותי הסעה, על פי הנוסח   םלהגורמים  על המשתתף לצרף להצעתו אישורים מה
פרוט   לרבות,  זה  בתנאי  עמידתו  על  המעידות  כאסמכתאות  ופרטי הרצ"ב,  הגוף  שם 

 .אותו גורםאיש הקשר אצל 

נמוך מ ותי הסעה, בסך  ירמביצוע שסות  כנ ה  2021  בשנתמי שהיו לו   1.1.2   2,000,000  -שאינו 
 ש"ח )לא כולל מע"מ(. 

עד   לרכב  הצעה  המגיש  משתתף  או  מוניות  תאגיד  שהינו  או נוסעים    4משתתף  בלבד 
 נגישההצעה למונית    או משתתף המגישבלבד  נוסעים    5-8משתתף המגיש הצעה לרכב  

ה,  יצוע שירותי הסעהכנסות מב  2020  שנתשהיו לו ב  ובלבדבמכרז  להשתתף    רשאי  בלבד
 ש"ח )לא כולל מע"מ(. 1,000,000 -וך מבסך שאינו נמ

מקור )חתום על ידי המשתתף ורו"ח בחתימות על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח  
 .למסמכי המכרז הנוסח הרצ"בבי על ג, המאשר עמידתו בתנאי זה לא העתק( –מקור 

ן באישור הנ"ל  , על הרו"ח לציי רת המשתתףד מהצהככל שאישור רו"ח יינתן במסמך נפר
 ת היקף ההכנסות של המשתתף בהתאם להצהרת המשתתף.א

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותיםבהתאם למשרד להסעות  להפעלה של  תקף  בעל רשיון   1.1.3
 .  1985  -כב(, התשמ"ה )הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת ר

 יף זה.  כאמור בסעמשתתף על שם ה ףתק ןעל המשתתף לצרף להצעתו רשיו

משתת המגישעל  הסעה    ף  לרכב  תקף,   20הצעה  רשיון  בעל  להיות  ומעלה,   נוסעים 
 מיוחדות באוטובוסים.  להסעותכאמור להפעלת משרד  

מוניות תאגיד  שהינו  העומדו  משתתף  המוניות  של  פירוט  להצעתו  לרשות  יצרף  ת 
ההסעה   שירותי  לביצוע  המכרז,  התאגיד  פי  ידיעל  על  של  מורשי  חתומה   חתימה 

וצילומ המשתתף רש,  של  התחבורה  ים  תקפים מטעם משרד  ורשיונות הסעה  רכב  יונות 
 לכל אחת ממוניות אלה.  

מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב מינוי מטעם מנהל גף קציני בטיחות בתעבורה  1.1.4
 על פי תקנות התעבורה.  תקף וכתב הסמכה במשרד התחבורה 

ידו יחות המועסק על  נוי של קצין הבטל כתב המיהעתק שלצרף להצעתו  על המשתתף  
בה מצוין תאריך תוקף   של קצין הבטיחותשל תעודת כתב ההסמכה התקפה  צילום  וכן  

 .התעודה כאמור

פ 1.1.5 על  עסק  לנהל  תקף  זמני  היתר  או  תקף  זמני  רשיון  או  תקף  רשיון  רישוי  בעל  חוק  י 
 . 1968 -עסקים תשכ"ח 

העתק   להצעתו  לצרף  המשתתף  הרשעל  ההשל  או  איון  וכן  כאמור  בכתב יתר  ישור 
שהר)מקור המקומית  מהרשות  הרצ"ב י(  הנוסח  פי  על  בתוקף,  הנ"ל  ההיתר   / שיון 

 למסמכי המכרז.  
 

ור לצרף להצעתו העתק של הרישיון או ההיתר וכן איש על משתתף שהינו תאגיד מוניות
מקומית רשות האישור בכתב מה  אובכתב מהרשות המקומית כאמור בסעיף זה לעיל  

 סק שאינו חייב ברישיון לניהול עסק. יות של המשתתף עהיות תחנת המונ על



מערכת בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות    -  9301תקן ת"י  למשתתף   1.1.6
 .תקף

 
 דתו בתנאי זה. על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמי

 ת.מוניו הדרישה לתקן כאמור לא חלה על משתתף שהינו תאגיד

להגיש הצעה משתתף שיש לו רשיון אחד לפחות להסעה מיוחדת   רשאי  -  ם מעלוןלרכב ע 1.1.7
 ברכב עם מעלון במסגרת משרד ההסעות של המשתתף.

מעלון" עם  זה    "רכב  תנאי  מורכב  רכב    -  משמעלעניין  או  שבו  הרמה  או מעלון  מתקן 
 .  ו בנספחיוא /ו אותו רכב מצוין ברישיון הרכב של   רהדבמכל סוג שהוא ו רמפה 

המשתתף   לעל  של  הצעתו  לצרף  צילום  וכן  כאמור  ההסעה,  רישיון/ות  של  העתק 
 ון.רשיונות הרכב/ים עם מעל

יידרש להוכיח  קש להיקבע כזוכה בשני אזורים  מוניות, אשר יבמשתתף שאינו תאגיד   1.1.8
ב כי  הצעתו,  רכ  10לפחות  בעלותו  במסגרת  שהוא(  ב  כלי  סוג  רשיונות)מכל  להם    שיש 

 הסעה במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. 

ב כזוכה  להיקבע  יבקש  אשר  מוניות,  תאגיד  שאינו  )כולל(   5עד    3  -משתתף    אזורים 
ה במסגרת  להוכיח  בבעלויידרש  כי  לפחות  צעתו,  רכב    15תו  שהוא(  כלי  סוג  שיש )מכל 

 תתף.ות של המשד ההסע גרת משרלהם רשיונות הסעה במס

ב כזוכה  להיקבע  יבקש  אשר  מוניות,  תאגיד  שאינו  )כולל(אזו  10עד    6  -משתתף    רים 
לפחות   בבעלותו  כי  הצעתו,  במסגרת  להוכיח  רכב  25יידרש  ס  כלי  שהו )מכל  שיש א(  וג 

 משרד ההסעות של המשתתף. תות הסעה במסגר להם רשיונ

יבקש   מוניות, אשר  ויותראזו  11  -בכזוכה  להיקבע  משתתף שאינו תאגיד  )כולל(   רים 
לפחות   בבעלותו  כי  הצעתו,  במסגרת  להוכיח  שהוא(  רכב    כלי  40יידרש  סוג   שיש)מכל 

 להם רשיונות הסעה במסגרת משרד ההסעות של המשתתף.

הרכב ברישיון    משתתף רשום כבעלים של כלי כי הי זה משמע  לעניין תנאבעלות ברכב"  "
 הרכב.  

המשתתף   ל לצרעל  צילוהצעתף  ריו  של  הרכבמים  כלי  של    שיונות  ההסעה  ורישיונות 
  , כאמור.  הרכבים

 ישיונות נהיגה. לצרף להצעתו ר המשתתף לא נדרש

 

 :לןה ל תנאים המפורטים כל הבלעמוד  -פרק ב'  על משתתף המגיש הצעה ל .22

 וך. חינ  עבור מוסדות לפחות במתן שירותי הסעה ( שניםשלוש) 3בעל ניסיון של     2.2.1 

נתן שירותי הסעה, על פי הנוסח   םלהגורמים  צרף להצעתו אישורים מהמשתתף לה  על
בתנאיהרצ"ב עמידתו  על  המעידות  כאסמכתאות  ופרטי   ,  הגוף  שם  פרוט  לרבות,  זה 

 .אותו גורםאצל איש הקשר  

  10,000,000  -הכנסות מביצוע שירותי הסעה, בסך שאינו נמוך מ  2021  נת בשמי שהיו לו     2.2.2
 (. כולל מע"מלא ח )ש"

בחתימות   מקור )חתום על ידי המשתתף ורו"חעל המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח  
 .המכרזלמסמכי  הנוסח הרצ"בעל גבי , המאשר עמידתו בתנאי זה לא העתק( –מקור 

לציין באישור הנ"ל    נפרד מהצהרת המשתתף, על הרו"חח יינתן במסמך ככל שאישור רו"
 צהרת המשתתף.בהתאם לה המשתתףשל   את היקף ההכנסות

צו הפיקוח  אם לטובוסים בהתמיוחדות באומשרד להסעות  בעל רשיון תקף להפעלה של   2.2.3
 .  1985 -ת רכב(, התשמ"ה )הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכר על מצרכים ושירותים

   כאמור בסעיף זה.על שם המשתתף  ףתק ןרשיוצרף להצעתו  על המשתתף ל

ה בעל כתב מינוי מטעם מנהל גף קציני בטיחות בתעבורה ות בתעבורן בטיח קצי  מעסיק 2.2.4
 על פי תקנות התעבורה.  תקף תב הסמכה במשרד התחבורה וכ



עסק על ידו י של קצין הבטיחות המולצרף להצעתו העתק של כתב המינועל המשתתף  
קף ך תו בה מצוין תארי  של קצין הבטיחותשל תעודת כתב ההסמכה התקפה  צילום    וכן

 .ודה כאמורהתע

עסק   2.2.5 לנהל  תקף  זמני  היתר  או  תקף  זמני  רשיון  או  תקף  רשיון  רישוי  בעל  חוק  פי  על 
 . 1968 -עסקים תשכ"ח 

א הרשיון  של  העתק  להצעתו  לצרף  המשתתף  אישעל  וכן  כאמור  ההיתר  בכתב ו  ור 
הרצ"ב מהרשו  )מקור( הנוסח  פי  על  בתוקף,  הנ"ל  ההיתר   / שהרשיון  המקומית  ת 
 רז.  כי המכלמסמ

ההסעות    מי שיש לו רשיון אחד לפחות להסעה מיוחדת ברכב עם מעלון במסגרת משרד  2.2.6
 של המשתתף. 

מעלון" עם  זה    "רכב  תנאי  מורכב  רכב    -  משמעלעניין  או  הרמ  מתקןשבו  או מעלון  ה 
 .  ו בנספחיוו/א  אותו רכב מצוין ברישיון הרכב של   רהדבמכל סוג שהוא ו רמפה 

המשתתף  וכן  להצ  לצרף  על  כאמור  ההסעה,  רישיון/ות  של  העתק  של  עתו  צילום 
 רשיונות הרכב/ים עם מעלון.

ורה ותעבורה יבשתיות  מערכת בטיחות ואיכות של מערך תחב  -  9301תקן ת"י  למשתתף   .2.72
 .תקף

 
 . הי זתנאב ותעל המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמיד

להם רשיונות הסעה במסגרת משרד ההסעות  שיש    כלי רכב  80בבעלות המשתתף לפחות   2.2.8
 תף. המשת של

ם של כלי הרכב ברישיון  כי המשתתף רשום כבעלילעניין תנאי זה משמע  "בעלות ברכב"  
 הרכב.  

המשת של  תף  על  ההסעה  ורישיונות  הרכב  כלי  רישיונות  של  צילומים  להצעתו  לצרף 
  אמור.  בים, כהרכ

 . יגהות נההמשתתף לא נדרש לצרף להצעתו רישיונ

 

  י חברת ביטוחעל ידי בנק בישראל או על יד ת, שהוצאה  , אוטונומימקורלהצעתו מצורפת ערבות   2.3
קרי בארץ ביטוח  ח  ,  בביברת  לעסוק  רישיון  פ טוח  שברשותה  שירותים    יעל  על  הפיקוח  חוק 

)ביטוח תשמפיננסיים  ערבויות  וכן  ,1981-"א(,  למתן  שוק  רישיון  בי   מרשות  וחיסכוןההון,      , טוח 
לוי תנאי  וזאת להבטחת מי  20228.11.  תוקף עד ליוםבמכרז, לפקודת החברה, ב  ף תתשמה  תשקבל

 דוגמה.  "ב כמצה חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבותאו /המכרז ו מסמכי

  עצמה , חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח  , כאמורמובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח 

 ולא על ידי סוכן שלה. 

ותיו על  יה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויערבות לגבית להגיש את ההחברה תהא רשא

 פי תנאי מכרז זה.  

ם או העתק או עותק של ערבות כאמור אף ל צילויש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקב

 ציא הערבות.בחתימות מקור על ידי הבנק או חברת הביטוח מו םוא חתואם ה

 

 

 

 

 

 

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_348687.pdf
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_348687.pdf


בהתאם  במצטבר  אשר סכום הערבות יהיה  עתו ערבות כאמור לעיל כעל משתתף במכרז לצרף להצ

 להלן:בטבלה למפורט ו עתולהצ

 

 סכום הערבות שיש לצרף להצעה הגשת הצעה 

 ₪   40,000 * בפרק א' אחדור לאז

 ₪  80,000 בפרק א'  לשני אזורים 

 ₪ 120,000 לשלושה אזורים בפרק א'

 ₪ 150,000 ו חמישה אזורים בפרק א'עה אלארב

 ₪ 250,000 ם )כולל( בפרק א' לשישה עד עשרה אזורי

 ₪ 400,000 שר אזורים )כולל( בפרק א' ע  חמישהעד  לאחד עשר 

 ₪   300,000 יותר בפרק ב'(חד או )לאזור א לפרק ב' בלבד

 ₪   340,000 רק א'לאזור אחד בפו לפרק ב'

 ₪   380,000 א' לשני אזורים בפרקלפרק ב' ו

 ₪   420,000 א' ורים בפרקלשלושה אזלפרק ב' ו

 ₪   450,000 ק א' לארבעה או חמישה אזורים בפרלפרק ב' ו

   ₪ 550,000 בפרק א'  )כולל( לשישה עד עשרה אזורים לפרק ב' ו

בפרק  )כולל(  אזורים עשר חמישהלאחד עשר עד  לפרק ב' ו
 א'

700,000   ₪ 

 

רק א' זה לפ  ומגיש הצעה במכרז    2020/1ד במכרז הס/וכה באזור אחד בלבמשתתף אשר נקבע כז     *

בלבד אחד  לאזור  לצרף ,  בלבד  ע  רשאי  כאמור  להצעתו  לחילופין לעיל  בטבלה  רבות  לצרף    או 

בנוסח   מכתב  להצ  הרצ"ב,להצעתו  שצורפה  הערבות  מוציא  או    8/2016הס/במכרז    עתומהבנק 

  המאשר   ,3/2021או במכרז הס/  1/2020במכרז הס/ו  א  9/2019הס/או במכרז    17/2017הס/במכרז  

הש עם  בקשר  גם  הינה  הנ"ל  הערבות  וכי  זה  במכרז  מסמכי  גם  תתפותו  תנאי  קיום  להבטחת 

 נן.המכרז ד  ההתקשרות במסגרת  המכרז ותנאי חוזי

כל המסמכים הנדרשים במכרז, הניסיון וופטית אחת בלבד  הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות מש 2.4

   .דרבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבכולל הע

 


