
חינוך רגיל   *  2019                            מכרז  

30.06.2019- עד ה01.09.2019-פ       מה" לשנת הלימודים תש

הצעהכמותאומדןימיםסוגתאור ד"מס

9503ו-א06:4016:00 מקומות55-  צמודים (4x)אוטובוס על בסיס יומי   1

11508ו-א06:4016:00 מקומות60-  צמודים (4x)אוטובוס על בסיס יומי   2

הערות למכרז
.בהם ייקבע זוכה אחד בלבד במכרז, הובהר בזאת כי חלק ממסלולי המכרז הם מסלולים של אוטובוסים צמודים1

.צורכי המועצה מעת לעת/בהתאם לדרישות- המסיע שיזכה במסלולים צמודים יעמיד עבור המועצה אוטובוסים ונהגים קובעים /הקבלן2

.למען הסר ספק נדרש המסיע להעמיד לרשות המועצה אוטובוסים חדישים ותקינים3

.16:00 ביום הרלוונטי עד השעה 06:40האוטובוסים הצמודים יתייצבו  בחניון המועצה לא יאוחר מהשעה 4

.המסיע ינחה את הנהגים הרלוונטים לבצע הסעות בהתאם לדרישת המועצה באמצעות מנהל מחלקת התחבורה והסדרן או מי מטעמו/הקבלן5

6

.ללא חיוב- י צורך " לרשות המועצה עפ08:00-13:00הסעות בין  השעות 7

. אוטובוסים השייכים לחברה30זכיין שבבעלותו , כן-כמו8

.מ"המחירים לא כוללים מע9

זמנים-לוח

בהתאם לשיקול - י סידור עבודה "למען הסר ספק מנהל מחלקת התחבורה או מי מטעמו יהיה רשאי להורות לנהגים של האוטובוסים הצמודים לבצע הסעות עפ

.ללא צורך באישור נוסף של הקבלן המיע או מי מטעמו, דעתו של מנהל מחלקת התחבורה או מי מטעמו



'נספח א  הסעות חינוך רגיל  23/2019מכרז   -                             כתב הצעה והתחייבות 

30.06.2019- עד ה01.09.2019-פ       מה" לשנת הלימודים תש

(מ"כולל מע)מחיר מוצע פר אוטובוס כמות(מ"כולל מע)מחיר מקסימום פר אוטובוס ימיםסוגתאור ד"מס

3ו-א06:4016:00 מקומות55-  צמודים (4x)אוטובוס על בסיס יומי   1

8ו-א06:4016:00 מקומות60-  צמודים (4x)אוטובוס על בסיס יומי   2

הערות למכרז
.בהם ייקבע זוכה אחד בלבד במכרז, הובהר בזאת כי חלק ממסלולי המכרז הם מסלולים של אוטובוסים צמודים1

.צורכי המועצה מעת לעת/בהתאם לדרישות- המסיע שיזכה במסלולים צמודים יעמיד עבור המועצה אוטובוסים ונהגים קבועים /הקבלן2

.למען הסר ספק נדרש המסיע להעמיד לרשות המועצה אוטובוסים חדישים ותקינים3

.16:00 ביום הרלוונטי עד השעה 06:40האוטובוסים הצמודים יתייצבו  בחניון המועצה לא יאוחר מהשעה 4

.המסיע ינחה את הנהגים הרלוונטים לבצע הסעות בהתאם לדרישת המועצה באמצעות מנהל מחלקת התחבורה והסדרן או מי מטעמו/הקבלן5

6

פ ביצוע השירות בפועל"למועצה שמורה הזכות לקבוע את הימים בהם יידרש השירות והתשלום לקבלן יבוצע ע, מובהר בזאת כי7

_______________: שם החברה__________________: תאריך

____________________: חתימה וחותמת החברה

זמנים-לוח

ללא צורך באישור , בהתאם לשיקול דעתו של מנהל מחלקת התחבורה או מי מטעמו- י סידור עבודה "למען הסר ספק מנהל מחלקת התחבורה או מי מטעמו יהיה רשאי להורות לנהגים של האוטובוסים הצמודים לבצע הסעות עפ

.נוסף של הקבלן המציע או מי מטעמו


