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מכרז שירותי הסעות  תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות 
 אקראיות מיוחדות.

 
 נספח שינויים והוראות מיוחדות 

 
נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך 

 .  2020 –רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות לשנת הלימודים תשפ"א 
 

האמור בנספח זה גובר על מסמכי המכרז בנושאים הנזכרים בו. באשר ליתר הנושאים מסמכי המכרז חלים 
 נם. כלשו

 
 השינויים במכרז:

  

טרנזיטים למסמכי המכרז תבוצענה ההסעות גם באמצעות  3שבעמוד  2.1בנוסף לכלי הרכב הנזכרים בסעיף  .1
בכל מקום במכרז בו נאמר "כלי הרכב", יראו את ההוראה כמתייחסת גם לכלי הרכב הנזכרים ומיניבוסים. 

 ה באמצעות כלי רכב אחר.      לעיל, זאת אלא אם כן הורה נציג העיריה על ביצוע הסע

 

למסמכי המכרז, מובהר כי חידוש ההתקשרות בהתאם לאופציה, תהיה  20. בעמוד 8.2בהמשך לאמור בסעיף  .2
 למסמכי המכרז.  3שבעמוד  1.3מותנית בעמידת כלי הרכב בתנאים הקבועים בסעיף 

 

רה ופרטים נוספים בדבר המכרז , לא תתקיים פגישת הבהרות. שאלות הבה7שבעמוד  7על אף הקבוע בסעיף  .3
 29.8.21עד ליום ות פנייה בכתב בלבד, ניתן לשלוח אל הגב' אפרת תורתי, רכזת הסעות בעיריית דימונה,  באמצע

-08טלפון לבירורים ולאישור קבלת המייל במס'   efratt@Dimona.muni.il, לכתובת מייל 12:00עד לשעה 
6563132. 

   

, יובהר כי מציע שייתן הצעה העולה על המחיר המרבי הקבוע למסמכי המכרז 8שבעמוד  10בנוסף לקבוע בסעיף  .4
לכל מסלול עלולה להביא לפסילת הצעת המציע באותו המסלול. כמו כן, יובהר כי ניסיון רע של העיריה עם 

שיהיה שיקול מכריע. כן, יובהר כי העיריה תיתן עדיפות בהצעות זהות למציע המוכר לה ושיש לה המציע יכול 
 ניסיון טוב עמו. 

 

  לחוברת המכרז.  הצעת המחיר תינתן על גבי המפרט המצורף .5

 

חברת ההסעות הזוכה מתחייבת להצטייד בממשק ניהול אשר יאפשר לה להתממשק לתוכנת ניהול ההסעות  .6
להלן:"התוכנה"(, כפי שתורה לה העיריה. ככל וחברת ההסעות הזוכה לא תצטייד בממשק ניהול למוסדות )

כאמור, תאפשר חברת ההסעות הזוכה חיבור חלופי למערכותיה, כפי שיידרש בהתאם לצורכי התוכנה, לצורך 
צייד ותוודא הפקת דוחות וחשבונות משותפים לעיריה וחברת ההסעות הזוכה. כמו כן, חברת ההסעות הזוכה ת

כי ברשותו של כל נהג המפעיל את שירותי ההסעות מטעמה או מטעם קבלן המשנה, ככל שיהיה, בטלפון נייד 
עליו יותקן ישומון )אפליקציה( של התוכנה. חברת ההסעות הזוכה מתחייבת לוודא כי הנהגים והמלווים מטעמה 

 ופן שוטף, כפי שתורה העיריה. או מטעם קבלן המשנה, ככל שיהיה, יעודכנו מידע בישומון בא

 

חברת ההסעות הזוכה מתחייבת לשבץ נהג מבצע לכל מסלולי הנסיעה אשר בתחום אחריותו, מידי יום, ולעדכן  .7
 באופן שוטף את שיבוצי הנהגים וכל שינוי בהם בתוכנה, כפי שיונחה על ידי העיריה.

 

כלי הרכב בהם תתבצענה ההסעות מטעמו מאשר בזאת הקמת ממשק בין "קופסה ירוקה" המותקנת על  מציעה .8
לבין התוכנה. ככל וחברת ההסעות הזוכה תמנה קבלן משנה למתן שירותי ההסעות בהתאם להסכם זה לאחר 
קבלת אישור מראש ובכתב מטעם העיריה על מינויו, יחתום קבלן המשנה על הסכמה להקמת ממשק כאמור 

 כתנאי למתן השירותים על ידו. 
 
 

  ___________                                                                                                   __________ 
 יךתאר                           חתימת המציע                                                                                 

 

 


