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מכרז מס'  17/2019למתן שירותי הסעות תלמידים
למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות  -תוספת
המועצה המקומית עומר מבקשת בזה הצעות למתן שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד
ולהסעות אקראיות ומיוחדות באוטובוסים ,אוטובוסים זעירים ,טרנזיט ומוניות וכלי רכב להובלת נכים.
רשאים להגיש הצעות במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים ,כדין ,בישראל ,והם רשומים ,כדין,
כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור הסעה מיוחדת והשכרת רכב),
התשמ"ה ( 1985 -ובנוסף כל המפורט בסעיף  2לחלק א'  -התנאים הכלליים).
אם ההצעה מוגשת ע"י תאגיד יש לצרף אישור רישום תאגיד ואישור עו"ד כי החתומים על ההצעה הינם
בעלי זכות חתימה בתאגיד.
על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה ,על שיעור ניכוי מס במקור ועל ביצוע עסקאות עם
גופים ציבוריים 3 ,תצהירים בעניין העסקת עובדים זרים ,תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים עם
מוגבלות ,חתומים ומאומתים כדין וכן תעודות ואישורים הנדרשים במכרז.
את חומר המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה ,מחלקת הגביה ,תמורת  300ש"ח שלא יוחזרו.
סכומי ההצעה לא יכללו מע"מ.
להצעה יש לצרף ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנת ,בסכום של  10%מסכום ההתקשרות המוערך
ובתוקף עד ליום .15.11.2020
תקופת הביצוע :עד סוף שנת הלימודים תש"פ עם אופציה למועצה להאריך בשנת לימוד נוספת בכל
פעם עד  4שנות לימוד נוספות.
תנאי התשלום הנם לפי המפורט במכרז.
מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז הצעתו תיפסל ולא תובא כלל לדיון.
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.
המועצה שומרת לעצמה הזכות להפחית ו/או להגדיל את היקף העבודות לפי ראות עיניה ובהתאם
לתקציבים שיעמדו לרשותה.
כמו כן שומרת המועצה לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מספר מציעים.
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.
בעת הדיון בהצעה ,תתחשב המועצה ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודה כפי שהדבר נבחן ממתן
שירותים קודמים.
פגישת מציעים לצורך הבהרות תיערך ביום  12.8.19בשעה  10.00בחדר הישיבות במועצה שברחוב תמר
בעומר .השתתפות בפגישת המציעים הינה חובה ותנאי סף להשתתפות במכרז.
ההצעות תוחזרנה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ,במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד ,עד ליום
 20.8.19שעה .12.00
פגישת מציעים נוספת תתקיים ביום חמישי ,15.8.19 ,בשעה  ,12:00בחדר הישיבות במועצה.
בכבוד רב,
פיני בדש
ראש המועצה

