עיריית

כפר-סבא

MUNICIPALITY OF KFAR SABA

מח' רכש אספקה ומכרזים
מכרז פומבי מס' 7102/71

.1

מהות המכרז
עירית כפר-סבא מבקשת לקבל הצעות למתן שרותי הסעות לתלמידים ו0או עובדי הוראה.

.2

ההסעות יבוצעו באוטובוסים זעירים ציבוריים ,אוטובוסים ומוניות ,שגילם לא יעלה על  11שנים.

.3

כל מציע יתן הצעתו לגבי מסלולי הסעה בהם בחר להשתתף על גבי טופס ההצעות.

.4

ההסכם הינו לשנת לימודים אחת מתאריך  19/914ואילך.
קיימת אופציה לטובת העירייה להאריך את תקופת ההסכם ל 2 -שנות לימודים נוספות ,לתקופה של
שנת לימודים נוספת ,בכל פעם.

.5

תנאי סף
רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן:
מציע שהשתתף בישיבת הבהרות.
מציע שצרף להצעתו רישיון בר-תוקף של משרד להסעות לפי צו הפיקוח על מצרכים
ושירותים( ,הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"ח.1/95 -
אם המציע הינו מונית ,עליו לתת אישור כמפורט בסע'  2.1.1 ,2.1.2 ,2.2בעמ'  4למכרז.
רישיון בר תוקף מהמפקח על התעבורה לפיו המציע מורשה להסיע בשכר עפ"י תקנות משרד
התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות.
המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה.
המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום שלא יפחת מ ₪ 5,111 -להתקשרות שאומדנה
מגיע עד  ₪ 111,111לא כולל מע"מ.
כל התקשרות שאומדנה עולה על סכום זה תחייב את הגדלת הערבות בסכום של ₪ 2,511
לכל  ₪ 111,111או חלק מסכום זה.
הערבות תהיה בהתאם לדוגמת הערבות המצורפת כנספח ה' למכרז ,בתוקף עד .1191192114
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מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 511אשר לא יוחזרו) ,במשרדי מח' רכש אספקה
ומכרזים רח' תל-חי 69ג' ,בימים א'-ה' בין השעות 9:11-14:11 :אופן התשלום ראה בקישור הבא:
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=489

.7

מועדים
תאור

תאריך

שעה

ישיבת הבהרה (חובה)

2/9692114

11:11

מחלקת הסעות נחשון  14כפר-סבא

מועד אחרון להגשת שאלות

39792114

12:11

מועד אחרון להגשת הצעות

119792114

12:11

אופן ההגשה:
לפקס 1/-7646421
להכניס ידנית לתיבת המכרזים ,מח'
רכש ומכרזים ,רח' תל-חי 69ג' כפ"ס

.9

כללי
האמור במסמך זה הינו מידע כללי בלבד.
הנוסח המופיע במסמכי המכרז הינו הנוסח המחייב.
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