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 21/04מכרז פומבי מס' 

 הסעות תלמידים לטיולים קמפוס חינוכי משגב

להסעות תלמידים לטיולים קמפוס חינוכי  (, מזמינה בזה הצעות"המועצה" -מועצה אזורית משגב )להלן   .1
 .משגב

ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים, במועד הגשת  רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי .2
 :ההצעות, בכל התנאים המצטברים שלהלן

, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים שנים לפחות 3במשך  הנם רשומים כדין .2.1
 .תוקף-. יש לצרף רשיון בר1985-)הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה

רשיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר על פי תקנות  בידם .2.2
 .משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות

-, ככל שיש חובת רישוי עסק על1968 –בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  .2.3
 .פי דין

)ארבעים( אוטובוסים  40-וחמישה( אוטובוסים לטיולים היומיים ו/ או )עשרים  25בבעלותם לפחות  .2.4
 .ך ההזמנה להציע הצעותשבמסמ 1.2 -ו 1.1, העונים על תנאי סעיפים לטיולים השנתיים

בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות  הנם מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה .2.5
 ת התעבורה. בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנו

קצין  על המשתתפים לפרט את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר כתב ההסמכה של .2.6
 .לחוזה ב'כנספח הבטיחות בתעבורה, 

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש  .3
 9902026-04בטלפון  כספיםמשרדי אגף הב אשראי/העברה בנקאית/צ'קאו באמצעות  אמצעות אתר המועצהב

 .( שלא יוחזרו למציעש"ח חמש מאות) ₪ 500ל , תמורת תשלום בסך ש15:30עד  9:00ה', בשעות -במועצה בימים א'

 לליאבקבלת מסמכי המכרז לדוא"ל לאחר פנייה בכתב  ע"יניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום,  .4
 .liav@misgav.org.il, מנהל הרכש בכתובת  לוי

 5/7/2021וזאת עד ליום  liav@misgav.org.il  בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה שאלות הבהרה ניתן להגיש .5
. כל 5699020-04. על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל או בטלפון 00:12בשעה 

 .שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה

מוקד -בתיבת המכרזים בבניין המועצה ידנית בלבד . הגשה0014:בשעה  2021/7/12 –המועד האחרון להגשת הצעות  .6
  .מוניציפל

כולל לטובת המועצה בנוסח המחייב  2021/10/11בתוקף עד  ש"ח 000,15להצעה יש לצרף ערבות בנקאית ע"ס  .7
 במסמכי המכרז.

על מועד פתיחת המעטפות, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. המציעים רשאים להיות נוכחים במועד פתיחת  .8
 .ZOOMיוזמנו להשתתף בשיחת /המעטפות

 כל התיעוד המסמכים הנדרשים כמפורט במכרז.להצעה יש לצרף את  .9

 אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה אחרת שהיא. .10

 האמור לעיל מהווה תמצית חלקית ביותר של תנאי המכרז, ואין בו כדי להחליף את מסמכי המכרז המלאים. .11
 

 דני עברי
 ראש המועצה האזורית משגב
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