המרכז הקהילתי החדש בקרית גת בע"מ (חל"צ) ת.ד 473 .קריית-גת

יום חמישי  16מאי 2019
לכבוד
_________________
א.ג.נ.
הנדון :בקשה למתן הצעת מחיר עבור הסעות לקייטנות פעילות קייץ לשנת2019
הנך מוזמן להגיש הצעת מחיר ע"ג הטפסים המצ"ב עבור הסעות ילדים ונוער המשתתפים
בקייטנות רשת המתנ"סים בקרית גת לשנת .2019
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה על גבי הטפסים המקוריים בלבד במשרד מנכ"ל
הרשת בניין בית רחל וישראל פולק (קומה  )2ולציין על המעטפה  ,הצעת מחיר עבור "הסעות
לקייטנות פעילות קיץ ." 2019
תאריך אחרון להגשת ההצעה הוא עד  10/6/19בשעה 12:00
במידה וייווצרו עיכובים במועדי האספקה ובאיכותה ,רשת המתנ"סים שומרת לעצמה את הזכות
לעכב את התשלום או לבטל ההסכם עם הזוכה.
אין רשת המתנ"סים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
לא יתקבלו וידונו הצעות שלא על גבי הטפסים המקוריים  ,ללא צירוף המסמכים והאישורים
הנדרשים ומעבר לתאריך הנ"ל .
מצ"ב טופסי הזמנה להגשת הצעת מחיר שעליך למלא ולחתום בשמך.
לפרטים נוספים ניתן להתקשר אל ציפי עבו מנהלת הרכש בטלפון בטלפון

. 08-6620870

בברכה,

ציפי עבו -מנהלת רכש
רשת המתנ"סים קריית-גת

הנדון :הצעת מחיר עבור הסעות לרשת המתנ"סים בקרית גת .
רשת המתנ"סים בקרית גת מפעילה מספר קייטנות ברחבי העיר קריית גת  ,כחלק מפעילות
הקייטנות נדרשת הסעת ילדים ובני נוער בתוך העיר ומחוצה לה ליעדים שונים שיפורטו בהמשך.
המתנ"ס מבקש לקבל הצעות מחיר מחברות היסעים מורשות בעלות היכולת לספק את השירות
בהיקף ובטיב הנדרשים.
להלן "העבודה" בתנאים שלהלן:
כשירות להגיש הצעה:
 .1על המציע להיות:
א .הבעלים ו/או המנהל ו/או המפעיל בפועל של עסק מורשה להסעת נוסעים בנסיעות
עירוניות ובינעירוניות (להלן "העסק").
ב .בעל רישיון תקף לעסק.
ג .בעל הכלים ושאר אמצעים הדרושים לביצוע העבודה בהתאם למפרט המצ"ב כחלק בלתי
נפרד מהזמנה זו ,ובמיוחד עליו להחזיק בעסק לפחות  12אוטובוסים המסוגלים להסיע
לא פחות מ –  53נוסעים כל אחד ,המכילים את כל האביזרים ואביזרי הבטיחות
הדרושים ע"פ כל דין ו/או ע"י משרד התחבורה מרכב המשמש להסעת נוסעים בכלל
וילדים בפרט.
ד .על כל האוטובוסים להיות רשומים עפ"י רישיון תקף ממשרד הרישוי.
מעסיק של מספר מספיק של נהגים מיומנים (לא פחות מ –  )10בעלי רישיונות נהיגה תקפים,
מורשים לנהוג באוטובוסים להסעת ילדים (תקנה  )84ע"פ הזמנה זו והמפרט המצ"ב.
ה .על הרכבים להיות ממוזגים  ,משנת יצור  2009ומעלה .
 .2אישורים נוספים המעידים על יכולתו של המציע לבצע את העבודה לא ישמשו תחליף,
לאישורים שהמציע נדרש להמציא ע"פ האמור בסעיף  1לעיל.

הצהרת הקבלן על קיום הנתונים והדרישות המופיעים לעיל:
הנני מצהיר כי הנני עומד בכל דרישות החוק והמפרט המופיעים לעיל:
חתימה וחותמת הקבלן ___________________________ :
שם הבעלים של החברה___________________________ :
עוסק מורשה מספר ______________________________:
תאריך________________________________________

ההצעה ונספחיה
 .3על המציע להגיש את המסמכים שלהלן עם הצעתו:
א .הצעת מחיר \את וכל החומר המצורף לה חתומים על גבי כל העמודים ע"י המציע.
ב .הצעת המחיר כשהיא חתומה ע"י המציע המחירים הנקובים בהצעה יהיו בשקלים
חדשים ויכללו מס ערך מוסף.
ג .המחאת ערבות בנקאית לטובת המתנ"ס על סך  ₪ 10,000.0צמודה למדד יוקר המחיה,
לפי בסיס מדד ינואר  2019ותקפה לשנה .
ד .ההמחאה תוחזר לזוכה עם סיום תקופת הקייטנה.
מציע הזכאי לקבל מאת רשת המתנ"סים בגין עבודות קודמות ,תשלומי כסף בסכום העולה על
גובה הערבות הבנקאית הנדרשת בהזמנה זו ,רשאי לשעבד את התשלומים הנ"ל לטובת רשת
המרכזים הקהילתיים כתחליף לערבות הבנקאית הנ"ל ,ובלבד שיגיש יחד עם הצעתו ,אישור
בכתב מאת הנהלת החשבונות ברשת המתנ"סים בדבר תשלומי הכסף המגיעים לו ,בצירוף
הצהרה על הסכמתו לשעבד כספים אלה כאמור לעיל.
דין הכספים אשר ישועבדו כאמור לעיל כדין הערבות הבנקאית לכל דבר ולכל עניין.
ה .אישור בר תוקף מאת פקיד השומה/מנהל המכס/רו"ח בדבר ניהול ספרים ורשימות
בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
ו .אם המציע הינו תאגיד – אישור עו"ד או רואה חשבון לעניין סוג התאגיד ושמות האנשים
המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם.
ז .המסמכים הנדרשים ע"פ סעיף  1לעיל.
ח .תעודות ביטוח בהתאם לאמור בסעיף ( 12ב) שלהלן לכלי הרכב המשתתפים במכרז
אישורים נדרשים  -הסעות לקייטנים ופעילות קייץ.
 רישיון להסעה מיוחדת באוטובוס
 רישיון רכב
 תעודת ביטוח לרכב לכל נהג
 כתב הסמכה קצין בטיחות
 צילום תעודה של קצין בטיחות
 רישיון להפעלת משרד להסעות
באוטובוסים
 פרטי כל מורשה חתימה בחברה
 אישור ניכוי מס במקור
 אישור ניהול ספרים
 רישיון לניהול עסק
 תעודת עוסק מורשה
 צילום רישיונות נהיגה המורשים לנהוג
באוטובוס
 אישור עבירות מין (משטרה)
 המחאה לערבות בנקאית

תנאים כללים:
 .4יש להגיש את הצעות המחיר ע"ג הטפסים המקוריים בלבד בצירוף שאר מסמכי ההצעה,
במעטפה סגורה עליה יצוינו המילים "הסעות לקייטנות שנת  ,"2019את המעטפה יש
למסור במשרד מנכ"ל הרשת בבית רחל וישראל פולק (קומה  )2לא יאוחר מהתאריך
 10/6/19בשעה .12:00
 .5לא יתקבלו וידונו הצעות שלא על גבי הטפסים המקוריים ומעבר לתאריך הנ"ל.
 .6שינוי יסודי במסמכי ההצעה ו/או הסתייגות עקרונית מתנאיה יביא לפסילת ההצעה.
 .7המחירים המפורטים בהצעת המחיר יהיו קבועים וסופיים ולא תתווסף להם תוספת
כלשהי בגין תנודות מדדים או התייקרויות או מכל סיבה אחרת.
 .8רשת המתנ"סים רשאים לחלט את הערבות של המציע אשר יחזור בו מהצעתו ו/או אשר
לא יתחיל בביצוע העבודה במועדים שיצוינו בהזמנת העבודה.
חתימה וחותמת הקבלן _________________

תאריך__________________

 .9רשת המתנ"סים רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדית לחלק את העבודה בין המציעים
השונים.
 .10מובהר בזאת כי על אף האמור בטבלת הצעת המחיר שבמפרט ,תהיה רשת המתנ"סים
רשאית להזמין ביום כל שהוא בו מתקיימת הפעילות מספר אוטובוסים מעבר למספר
הנדרש להסעת מספר המשתתפים בפועל באותו היום.
 .11רשת המתנ"סים מתחייבת לשלם אך ורק בעבור נסיעות המכוסות בהזמנת רכש שנופקה
למסיע הזוכה מבעוד מועד .המציע לא יבצע נסיעות ללא הזמנת רכש חתומה כדת וכדין.
 .12שעות הפעילות להיסעים יצוינו על גבי ההזמנה ,יהא רשאי המתנ"ס לחרוג מזמן
הפעילות הרשום ע"ג ההזמנה בעד  20%ללא תשלום נוסף.
 .13א .המציע בלבד יהיה אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרם לנוסעים ו/או למציע
ולעובדיו ו/או לכל צד ג' ,לרבות עובדי רשת המתנ"סים כתוצאה מביצוע העבודה על ידו
או ע"י מי מטעמו והוא יישא בלעדית בתשלום מלא הפיצוי אשר יהיה לשלמו בגין כל נזק
כאמור.
ב .המציע ידאג על חשבונו הבלעדי לכיסוי ביטוחי מתאים לכל מקרה של נזק ,כאמור רשת
המתנ"סים תהיה מוטב ע"פ הפוליסה .סכום הביטוח יקבע בתאום עם רשת המתנ"סים
ובאישורה.

תנאי תשלום:
 .14א .לאחר סיום הפעילות החודשית יגיש הזוכה לרשת המתנ"סים חשבון מפורט בצירוף
העתקי הזמנת עבודה מאושרת אשר יבדקו ,לאחר בדיקה אישור וחתימה של המזמין
תימסר החשבונית לגזברות רשת המתנ"סים לתשלום ,וזאת לא יאוחר מ –  15ימים
מהגשת החשבון ע"י הזוכה.
ב .תנאי תשלום שוטף  90 +יום מקבלת החשבונית .
 . 15אין רשת המתנ"סים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .16הגשת הצעות ע"פ הזמנה זו מתפרשת כהסכמת המציע לתנאים המפורטים לעיל ולבצע
את העבודה בהתאם לתנאים אלה ולאמור במפרט המצ"ב.

שם המגיש ____________________שם החברה ___________________
תאריך_______________________ טלפון ________________________
חתימה _____________________ חותמת ________________________

לכבוד
המרכז הקהילתי החדש בקריית-גת (חל"צ)
מנהלת הרכש.
להלן הצעת מחיר עבור הסעות לקייטנות לשנת  2019עבור יעדים משוערים.
יעד ההסעה

מחיר לאוטובוס
הקפצה צד אחד
ב₪ -

מיניבוס עד  20מקומות
הקפצה צד אחד ב₪ -

נסיעה בקרית-גת עד  2תחנות איסוף הלוך וחזור
יעד ההסעה

מחיר לאוטובוס צמוד ב-מיניבוס עד  20נוסעים
צמוד ב₪-
₪

נסיעה בקרית-גת – צמוד
קרית-גת אשקלון
קרית-גת תל-אביב פארק הירקון  /לונה פארק
קריית-גת ירושלים
קריית-גת באר שבע  /חצרים
קריית-גת  -רחובות
קריית-גת ראש"לצ  /סופר לנד /סינמה סיטי
קריית-גת  -אשדוד
קריית –גת -שדרות
קריית-גת  -נחשונית
קריית-גת  -רמת גן ספארי
קריית-גת  -חולון  /ימית 2000
קריית-גת – צומת ביל"ו
קריית-גת -שדה משה
קריית-גת בית גוברין
קריית-גת  -לכיש
*הקפצה – כיוון אחד בלבד ,מקרית-גת או חזרה לקריית -גת.
* אוטובוס צמוד -הלוך ושוב ללא לינה נסיעה עבור יום עבודה עד  12שעות.
* המחירים עבור הסעות לקייטנות לשנת .2019
* תנאי תשלום שוטף  90 +יום מקבלת החשבונית.
*המחירים הינם בשקלים וכוללים מע"מ.
שם העסק __________________

תאריך ________________________

כתובת _____________________

טלפון/נייד _____________________

פקס ______________________

חתימה וחותמת __________________

