
 ישיבת הבהרות למכרז הסעות חינוך ועוד 

 

 בבנין המועצה  14:00שעה  26/7/2020יום ישיבה נערכה בה

 

 נוכחים:  

 ל עלידעו"ד עא  – המועצה  יועמ"ש

 מר האדי סעד –המועצה גזבר 

 מר בשארה חאיק  – חשב מלווה

 גב' פדוה דבור   -  מזכירת המועצה

 חבר המועצה  -  מר כמאל עטילה

 חבר המועצה    -  אסעד מר רוכון

 מנהל רווחה  –מר זיאד קבלאן 

 בערך(  15:00מנהל מח' חינוך )הצטרף בשעה   –מר מהנא טאפש 

 

 משתתפים חיצוניים: 

 אחים חמזה -מר רפיק חמזה  

 אחים חמזה  -מר נאיף חמזה  

 פרח סבאג   -מובילי תפן והגליל  

   ורדים טורס נציג חב' 

    מעלה מעלותנציג חב'  

    מובילי הוורדיםנציג חב' 

 אמנון מסילות נציג חב' 

    10מוניות ניצב  נציג 

 

  מתקיימת ישיבת הבהרות זו.  –משרד החינוך. מכרזשהם בהתאם ל יועמ"ש :  בהתאם להנחיות המכרז 

 המתייחס לתנאי הסף.  2תשומת הלב לסעיף 

על פי מכרז משרד החינוך לשנת תשפ"א,  השינויים היחידים   :  המכרז שלנו נבנהמזכירת המועצה

שערכנו זה בשם הרשות, תאריכים, מספר המכרז , והטבלאות של נספח א'.  מפגש המציעים אינו  

 חובה. 

בסעיף  שייערך בהתאם לכתוב מבקשים זוכה יחיד שיזכה בכל המסלולים ולפי שקלול   ויועמ"ש :  אנ

 במכרז  9מס'   עמ' 10.5

למה  רשום ערבות לא כולל מע"מ .  2.6 - דרוש מחיר כולל מע"מ לערבות  , ב 6: עמ'  מזהח נאיף

 להתייחס? 

 גזבר:  הערבות תוגש  לא כולל מע"מ.  

:  הענין של ההסעות המזדמנות והטיולים, יש שם כל מיני מסלולים,  איך נכפיל ביחס  חמזה נאיף 

 רבות לערבות . האם לפי פעם בשבוע או יותר?  לנוסחת הע

, לא  ולא האקראיות חינוך רגיל חינוך מיוחד ורווחה גזבר:  הערבות תהיה על המסלולים הקבועים  

 .  צריך להכליל בערבות

 לצורך הערבות?  220הסעות למסלול מסוים, להתייחס כפול  ימים בשבוע 3נאיף : אפילו אם יש 

 ימים.  220לפי  כן, גזבר: 

 האם דרוש מעלון.   708:  במסלולי חינוך מיוחד חמזה נאיף 

 ואעביר לכם.אתקן  –טעות טכנית , זה כולל מעלון.   מזכירת המועצה:  



יועמ"ש:  כל המסלולים של החינוך המיוחד כוללים מלווים,  אין חובה להחזיר את המלווה לכפר )זה 

 מלווים.  החזרתעבור הצעה לא חלק מהמכרז(  , ההסעות לא כוללים 

אולם בטבלה רשמתם מספר תלמידים ליד כל    :  הסעות תלמידים דרוש הצעה פר תלמיד ,חמזה נאיף

 מסלול. 

 גזבר:  לחשב את המחיר המוצע כפול מספר התלמידים ולרשום. 

 הנפרד , לרשום את ההצעה עבור פר תלמיד. ף מזכירת המועצה:  בד

אילן מובילי הורדים:  במקרה שיהיו הגבלות להסעות תלמידים בגלל הקורונה,  ההצעה היא פר 

 פוג את ההפרש.תלמיד, אז מי יס

  יועמ"ש ביחס לשאלת הקורונה וההגבלות שיכולים להיות, נתייחס בהתאם ובהמשך ובהתאם להנחיות

 . עם פתיחת שנת הלימודים שנקבל

 

.  צריך להוסיף   10ולא  13מספר המוסעים   804מסלול   –:  נספח א' הסעות רווחה מנהל מח' רווחה

 עם מעלון.   יהיה רכבשה

 .תקן  ונעביר לכם נ מזכירת המועצה : 

 לכם. נודיע,  אם התעריף ישתנה  אין שינוי יועמ"ש:  לגבי תעריף

תאגיד מוניות, לפי   –:  אמרתם שיהיה מציע יחיד.  ובמכרז רשום נהג מוניות ניצבאריאל  מוניות 

 דבריכם לא נוכל להגיש אם אין לנו יכולת וכלים.  זכיין יחיד 

 תאגיד מוניות  לבין בעל חב' אוטובוסים. יועמ"ש:  אין סתירה בין מציע 

 מוסעים.  למה דרוש אוטובוס זעיר ולא מונית ?  2בחינוך מיוחד ,  םאריאל : יש סעיפי

 במשך השנה.  תלמידיםיועמ"ש:  יכול להתווסף  

 מזכירת המועצה: הטבלה )נספח א'( נערכה בהתאם לבקשת מחלקת חינוך. 

 ריך להגיש .  מספר הרכבים לא סופי? קריסטינה אמנון מסילות:  כמה רשיונות צ

 יועמ"ש:  מגישים לפי החינוך המיוחד והרגיל, לא צריך על האקראיות. 

 מיניבוס אוטובוס רגיל +  12 ל:  הסעות חינוך רגימזכירת המועצה

 ? להעביר את השם שלו מראש קריסטינה :  ביקשתם אם רוצים להעסיק קבלן משנה

 .ים להעסיק קבלן משנהשאתם מעונינ יועמ"ש:  תצרפי מסמך

 בחוזה רשום ההתקשרות כפופה להוראות חוק התקציב.  1.5קריסטינה:  בסעיף  

גזבר:  יש תקציב מדינה ואם התקציב לא יאושר.  זה מתייחס לתקציבים שהמועצה מקבלת ממשרדי  

 ממשלה.  אולי חס וחלילה יפסיקו את התקצוב עבור ההסעות.  זו הערה כללית.

 כלשונם.  2.3.2 -ו  2.3הקבלן משנה אמור לעמוד בדרישות של המכרז.  סעיף יועמ"ש:   

 : יש בעיה שלא הגדרתם כמויות של רשיונות הפעלה לקבלני משנה ?   מובילי הוורדים אילן 

יועמ"ש:  כרגע זה נוסח המכרז , שהוא של משרד החינוך. אנו נבדוק ונשיב על השאלה הזו , תשובה  

 מפורטת. 

ימים,  לערבות אנו נוריד   220קריסטינה:  לגבי הערבות , אנו מתמחרים ההצעה כולל מע"מ כפול 

 את המע"מ מסך הכל. 

 גזבר:  תנטרלו את המע"מ מההצעה שלכם לא כולל מזדמנות. 

וגם למציעים אחרים ולכל מי   שהגיעו למפגש נציגי החברות   יועמ"ש: כל מה שעלה כאן יועבר לכלל 

 .כחלק בלתי נפרד מהמכרז המכרז ישקונה את מסמכ

 

  14:52הישיבה ננעלה בשעה 

 

 דבור רשמה:  פדוה         


