
 

 7מתוך  1עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 
 
 
 

 
 לכבוד 

 משתתפי המכרז 
שלישי י' אלול תשפ"ב יום  

2022ספטמבר   06  
 

 
 22/11מכרז פומבי  מסמך הבהרות הנדון:

 כרמיאל ייתעירלהעמדת כ"א לליווי בהסעות עבור 
 

 וכן הבהרות יזומות מטעם העירייה.  שבכותרת שבנדון, להלן התייחסות העירייה לשאלות אשר הגיעו אליה ממשתתפים פוטנציאליים במכרזבהמשך לפרסומו של המכרז 
 

חלק מהשאלות עברו שינוי ניסוח או הגהה על מנת להקל על המשתתפים. אין ברישום השאלות משום הסכמה של העירייה    האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז.
 להנחות היסוד של השואל או לאמור בשאלה ורק תשובות העירייה הן אלו שתחייבנה. 

 
 על המציעים להגיש מסמך זה כשהוא חתום בכל עמוד ועמוד יחד עם הצעתם במכרז.

 
 תשובת העירייה  נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח מס"ד

  מבוקש כי למעט לגבי תצהירים בהם נדרשת חתימת מורשי  כללי    .1
החתימה של המציע באישור עו"ד, יתאפשר למציע להגיש 
את מסמכי המכרז כשהם חתומים בחתימות סרוקות של 
מורשי החתימה של המציע. לאור כמות המסמכים במכרז, 
מתוקף  גורע  ואינו  החתימה  תהליך  את  מייעל  הדבר 
ע"ג   החותמים  כי  עו"ד  אישור  וניתן  מאחר  החתימות 

 הבקשה מקובלת. 



 

 7מתוך  2עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 תשובת העירייה  נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח מס"ד
ימה וכי חתימתם מחייבת מסמכי המכרז הינם מורשי חת

 את המציע לכל דבר ועניין. 
 

מהות   כללי    .2 המכרז.  נשוא  הפעילות  הגדרת  את  לשנות  מבוקש 
השירות  איננה "העמדת כ"א" אלא מדובר בהסכם למתן  
שירותים.  )ליווי בהסעות עבור העירייה(.  המכרז כאמור 

ולא   בהסעות  ליווי  ל "השמת הינו לרכישת שירותי  מכרז 
המכרז  נשוא  הפעילות  מהגדרת  שמשתמע  כפי  עובדים" 

 בנוסחה הקיים. 
 

 אין מניעה שנושא המכרז יהא "שירותי מלווים בהסעות".

להחליפה     כללי   .3 יש  כ"א  המילה  שמופיעה   פעם  כל  כי  מבוקש 
 למילים "שירותי ליווי בהסעות" כולל בשם של המכרז. 

 

 הבקשה מקובלת. 

ויימס   כללי    .4 קבוע  יהיה  העבודה  סידור  כי  להבהיר   ר מבוקש 
 למפעיל מראש בתחילת כל חודש.

 

באופן   מלוות  נדרשות  בהן  לקווים  יהיה  קבוע  עבודה  סידור 
 . לא ניתן לתכנן מראש –קבוע, מלוות להחלפות 

 
  –מסמך א'   .5

ההזמנה להציע  
 הצעות  

מבוקש לבטל את הסעיף. המלווים  הם עובדיה של עמותת  2.13
XXXX   .כעובדיה אותם  תקלוט  שהעירייה  מקובל  ולא 

 ההסכם כאמור הינו למתן שירותים. 
 

עובדות בשנה. ובכל מקרה קליטה כאמור    2-לא יקלטו יותר מ
 היא דבר חריג ולא קבוע. 

 

  –מסמך א'   .6
ההזמנה להציע  

 הצעות  

ליווי   3.1 בתחום  ניסיון  הדורש  הסף  תנאי  את  לשנות  נבקש 
 הסעות למוס"ח עבור רשות מקומית.  

מסוים,  מאד  בתחום  ניסיון  דורש  הנוכחי  בנוסחו  התנאי 
להתמודד  שיוכלו  החברות  מספר  את  מאד  עד  שמצמצם 
הסעות  ליווי  שלעיתים  העובדה  לאור  בפרט  זאת  במכרז. 

או הרשות,  עובדי  ידי  על  נעשה  במסגרת   תלמידים  נכלל 
קבלן   ידי  על  ומסופק  הסעות,  שירותי  למתן  המכרז 
ההיסעים. הדבר מצמצם מאד את מידת התחרות במכרז, 

 ללא הצדקה מהותית הנובעת מאופי השירותים. 

מלווים/מלוות   שירותי  להעניק  הוא  המכרז  עיקר  ככלל 
ייעודי אדם  כוח  עם  לה  להסעות  כ"א  העמדת  עסקה  )ולא 

 .  ישירה של העירייה(
 

" שירותים"או     " העמדת כ"א"  ייעשה שימוש במונח בין אם  
ההתקשרות.   למהות  להתייחס  כי  יש  המציעים  לב  תשומת 

את  שמעסיק  זה  והוא  למציע  ישירות  משולמת  התמורה 
 המלווים/מלוות. 

 
 
 



 

 7מתוך  3עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 תשובת העירייה  נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח מס"ד
ישנן חברות רבות בעלות ניסיון רב בגיוס ואספקת שירותי  
כח אדם במגוון תחומים, שיכולות לספק גם את השירותים 

גרת מכרז זה ללא כל קושי. אספקת שירותי  הנדרשים במס 
כ"א דווקא בתחום ליווי הסעות תלמידים לרשות מקומית 
שירותי   מאספקת  שונה  ייחודית  מיומנות  דורשת  איננה 

 כ"א בתחומים אחרים.  
בפרט, חברתנו היא מספקי שירותי כח אדם הגדולים בארץ 
שניתן   נרחב  מועמדים  במאגר  ומחזיקה  רבות,  שנים  כבר 
ללא  לליווי ההסעות  עובדים מתאימים  לגייס ממנו  יהיה 
בתחום  נרחב  ניסיון  לנו  שאין  אף  על  זאת  מיוחד.  קושי 
 המסוים של ליווי הסעות תלמידים עבור רשויות מקומיות.

 
לפיכך, נבקש לבטל תנאי זה, או להוסיף חלופה נוספת לפיה 
גם מציע עם ניסיון מספק בתחום כח האדם יוכל להתמודד 

רז. לדוגמא: ניסיון בהעמדת שירותי כח אדם בהיקף במכ
שעות בשנה ללקוח אחד, במהלך לפחות ארבע   25,000של  

. בהתאם, יש לעדכן גם את אמת 2017-2022מבין השנים  
 . בניקוד האיכות #2המידה 

 

 יהא כדלקמן:   3.1בסעיף תנאי הסף 
 
ל" שנתיים  של  ניסיון  בעל  הינו  אשר  במהלך  מציע  פחות, 

, במתן שירותי ליווי או שירותי העמדת 2022  –  2017השנים  
אחת   מקומית  רשות  עבור  חינוך,   למוסדות  בהסעות  כ"א 

שעות לפחות או לחלופין בעל ניסיון    5,000לפחות בהיקף של  
השנים   במהלך  לפחות,  שנתיים  בהעמדת   ,2022  –  2017של 

כ"א )בתחומים שונים( באופן שוטף עבור רשות מקומית אחת  
 . "שעות 10,000לפחות בהיקף של 

 
אין שינוי באמות המידה לאיכות שכן עיקר וליבת השירותים  

 היא העמדת שירותי לווי )שאינו פשוט כלל ועיקר(. 

  –מסמך א'   .7
ההזמנה להציע  

 הצעות 

גיידסטאר  העונה על  5.5.2 מבוקש להגיש תדפיס עדכני מאתר 
 . הנדרש בסעיף

 

 אינו רלוונטי לעמותות.  5.5.2סעיף 

  –מסמך א'   .8
ההזמנה להציע  

 הצעות 

 הבקשה מקובלת.  . מבוקש לבטל במקרה של עמותה 5.7

יתר  6.1   .9 לבין  המחיר  הצעת  בין  להפריד  נדרש  המציע  האם 
להתייחס גם לצירוף הצעת מסמכי ההצעה? אם כן, נבקש  

 המחיר לעותקי ההצעה לרבות העותק הדיגיטלי. 

 לא.
 



 

 7מתוך  4עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 תשובת העירייה  נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח מס"ד
לתקנה   מופנית  הוועדה  לב  חובת 17תשומת  לתקנות  ד 
 המכרזים שמחייבות הגשה באופן זה. 

המכרז אינו מכרזי "דו שלבי" ויש להגיש את ההצעה הכספית  
 יחד עם כלל מסמכי ההצעה.  

 
מכרזים, העירייה עורכת על העירייה לא חלות תקנות חובת ה

תשמ"ח   )מכרזים(  העיריות  לתקנות  בהתאם  מכרזיה  -את 
1987 . 

 
 

 נבקש לפרט כיצד ינוקדו ההמלצות.  10.2   .10
התנאים יקבלו    5האם הכוונה שרק הצעות שעומדות בכל  

דעת  שיקול  לפי  יהיה  עצמה  ההמלצה  וניקוד  ניקוד, 
הוועדה? במקרה כזה, נבקש לפרט מהם השיקולים לפיהם 

 תנקד הוועדה את ההמלצות. 
כל אחד  כך שבגין  תנוקד,  היא שכל המלצה  או שהכוונה 

 מהתנאים שהיא עומדת בו תתקבל נקודה אחת?  
מהו   לפרט  נבקש  זה  ובמקרה  אחר,  הוא  שהמנגנון  או 

 המנגנון לפיו ינוקדו ההמלצות.

המלצה ו  כל  המשתתפים  ידי  על  בכל  שתצורף   5העומדת 
 נקודות.  5- התנאים תהא זכאית ל

 
 אין שק"ד לועדה. 

 
- המלצות העומדות בתנאים יהא זכאי ל  3משתתף שהמציא  

 נקודות.  5
 

יתווספו   ה'  "בסעיף  העמדת המילים:  שירותי  או 
 . מלווים/מלוות"

 
א')  .11   – (  1מסמך 

המשתתף   פרטי 
 וניסיון קודם  

במידת  2 שורות  ולהוסיף  נפרד  בדף  מודפס  להגיש  מבוקש 
 . הצורך

 . הבקשה מקובלת

ג'    .12  –מסמך 
 ההסכם  

ההתקשרות  הספק יהיה רשאי לבטל את" :מבוקש להוסיף 6.2
מראש   בהודעה  זה  הסכם  של  נשוא  לעירייה    120ובכתב 

 ."ימים
 

 הבקשה נדחית. 

ג'    .13  –מסמך 
 ההסכם 

בהכרעה  7.5 מותנה  בסעיף  כאמור  "שיפוי  להוסיף   מבוקש 
הש  בתשלום  הספק  את  המחייבת  חלוטה  פוי  ישיפוטית 

 לעירייה". 

 הבקשה מקובלת 



 

 7מתוך  5עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 תשובת העירייה  נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח מס"ד
ג'    .14  –מסמך 

 ההסכם 
סבירים  10.4 אינם  הקנסות  סכומי  השירותים  טיב  לאור 

 להפחיתם באופן  משמעותי. ומבוקש 
 

 הקנסות יופחתו כדלקמן:
 

 ₪. 500 –התנהגות לא נאותה  .1
 ₪.  500 –אי עמיד בלו"ז  .2
 יימחק.   –החלפת עובד  .3
 אין שינוי ביתר הנושאים.  .4

ג'    .15  –מסמך 
 ההסכם 

מבוקש להוסיף את   הבשורה השניי "אחראיה "אחרי המיל 12.2
 ."על פי דין":המילים

 

 הבקשה מקובלת 

ג'    .16  –מסמך 
 ההסכם 

פיצוי או שיפוי  ":מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים 12.3
בכפוף להחלטה שיפוטית   כאמור בסעיף זה יבוטאו

חלוטה במסגרת הליך משפטי שהספק היה צד לו, אשר  
 ."הספק בתשלום פיצוי/שיפוי כאמור מחייבת את

 

יבוטאו זה  בסעיף  כאמור  שיפוי  או  להחלטה  בכפוף   פיצוי 
 . שיפוטית חלוטה במסגרת הליך משפטי

 
העירייה תודיע לספק על הליך כאמור ולא תתנגד לצירופו של 

 הספק להליך.  
ג'    .17  –מסמך 

 ההסכם 
נבקש להסיר את המילה "כל" לאחר המילים "על פי   13.1

 הסכם זה ו/או על פי". 
 

 הבקשה מקובלת. 

ג'    .18  –מסמך 
 ההסכם 

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "בכפוף להרחבי   13.1
 השיפוי המופיעים באישור קיום הביטוחים". 

 

 הבקשה נדחית. 

ג'    .19  –מסמך 
 ההסכם 

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "למרות האמור,  13.1
ימים בהמצאת אישור קיום   7מוסכם כי איחור של עד  

 ההסכם". ביטוחים לא יחשב הפרה יסודית של 
 

 הבקשה מקובלת. 

ג'    .20  –מסמך 
 ההסכם 

נבקש להוסיף את המילים "לפי דרישת העירייה" לפני   13.2
 . המילים "על הספק להמציא לעירייה" בשורה השנייה

 

 הבקשה נדחית. 

ג'    .21  –מסמך 
 ההסכם 

13.4 
 . נבקש להחליף את המילה "מתחייב" במילה "רשאי"

 

 הבקשה מקובלת. 



 

 7מתוך  6עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 תשובת העירייה  נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח מס"ד
ג'    .22  –מסמך 

 ההסכם 
נבקש להסיר את האמור מהמילים "ו/או יורחב שם   13.4

 . המבוטח לכלול...." ועד לסיפא הסעיף
 

 הבקשה נדחית. 

ג'    .23  –מסמך 
 ההסכם 

 הבקשה מקובלת.  . 13.5נבקש להסיר את הסעיף לאור הכפילות עם סעיף   13.9

מפרט    –נספח א'    .24
 השירותים  

1.5 

החוזר שצורף אינו  מבוקש לצרף חוזר מנכ"ל בתוקף . 
 . בתוקף

 

, לאחר מועד פרסום  22.8.22חוזר מנכ"ל העדכני פורסם ביום  
 המכרז דנן.  

 
ביותר שיהא   יחול החוזר העדכני  כי על ההתקשרות  מובהר 

 מעת לעת. 
 

מפרט    –נספח א'    .25
 השירותים 

1.5 
ביום  התעדכן  המנכ"ל  שחוזר  לכך  הוועדה  לב  תשומת 

22.8.22 . 

 לעיל. ראו תשובה לשאלה 

מפרט    –נספח א'    .26
 השירותים 

לחוזר המנכ"ל נדרש כי המלווים יעברו קורס   3.2בסעיף  1.5
עזרה ראשונה . מבוקש להבהיר על איזה קורס מדובר?  
כמה שעות הכשרה ? מי משלם את הקורס ו? נבקש כי  

שעות ההשתתפות בקורס יחשבו כשעות  מתן שירות . וכן 
 יחולו על המציע. נבקש כי עלויות  הקורס לא  

 

ההכשרה מבוצעת על ידי העירייה ומשולמת )שכר לעובדים( 
 על ידה. 

מפרט    –נספח א'    .27
 השירותים 

לחוזר המנכל: מבוקש   5תפקיד המלווה סעיף  3.3סעיף   1.5
להבהיר מה נדרש מהמלווה ?  למה הכוונה ציוד רפואי ?   

שהמלווה הרי מדובר בעלייה של ילדים להסעה, ולא סביר 
יבדוק בכל עלייה להסעה כי כל הציוד הרפואי שנדרש  

לילד נמצא עמו ויעכב בכך את ההסעה כולה. מה גם  
שיתכן שיהיה שינוי במהלך השנה בציוד, מי אמור במקרה 

זה לעדכן את המלווה? .  נבקש לקבל הבהרה לאופן  
 התפעול והביצוע של הנחייה זו .

על    – ציוד מיוחד יעודי    אשר זקוקים  400יחידים מתוך    2יש  
 המלווה לוודא לפני נסיעה כי הציוד נמצא. 

 
יעודי   ציוד  שצריך  ילד  תדרוך    –על  יערוך  העירייה  נציג 

 ספציפי. 



 

 7מתוך  7עמוד 
 חתימה וחותמת: ______________ 

 
 

 תשובת העירייה  נוסח השאלה  סעיף מסמך/נספח מס"ד
מפרט    –נספח א'    .28

 השירותים 
מבוקש להבהיר כי שעות מתחילות להיספר מרגע שהיה   5

אמור לעלות על ההסעה . במקרה שההסעה מאחרת  
 המלווה יספרו לפי תחילת הקו. מבוקש ששעות  

 

 הבקשה מקובלת. 

מפרט    –נספח א'    .29
 השירותים 

מבוקש כי יקבע מינימום שעות של  תשלום עבור שעה   5
 וחצי ללא קשר לאורך ההסעה .

 הבקשה מקובלת. 

מפרט    –נספח א'    .30
 השירותים 

מתי מועד תחילת מתן השירותים? שנת הלימודים כבר   5.2
 נפתחה. 

של  תינתן   עד    14התראה  התחלת    30ימים  טרם  ימים 
 השירותים.

מפרט    –נספח א'    .31
 השירותים 

אין במסמכי ההליך התייחסות מפורשת להסעות חזרה   כללי 
 האם אלו כלולים בהליך? –ממוס"ח בסוף יום הלימודים 

 – בנספח א': " כלל המלווים תושבי כרמיאל    3.1ראו סעיף  
האיסוף,   מסלול  בתחילת  מביתם  לביתם   ויוחזרוייאספו 

כרמיאל   תושבי  שאינם  מלווים  המסלול.  ייאספו    –בתום 
מנקודת איסוף והורדה קבועה בעיר כרמיאל אשר תיקבע ע"י  

 .  העירייה"
 מובהר כי תהא החזרה לאותה נקודה )בנקודת איסוף(. 

 
הצעת   –נספח ה'    .32

 מחיר  
צמוד לשעת סיעוד של הביטוח  מבוקש כי התעריף יהיה  

הלאומי. במכרזים מסוג זה נהוג להצמיד את התעריף  
 לתעריף של ביטוח לאומי/משרד הרווחה . 

 

 הבקשה מקובלת. 

 
 רמיאל עיריית כ          


