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 בחדר  , (2019באוגוסט  25באב תשע"ט ) כד'  ראשון  יום התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי

  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש   הישיבות
 

                                                                                  :משתתפים                                                                            :משתתפים
                            יקט מטעם משכ"ל והפרמנהל  -יאיר שחם                                            גזברית העירייה   - רוזה עללאל

       ינוך מיוחד מנהלת מח' ח -שרון עמית                                      יועמ"של משנה  - סופי ויטלם  עו"ד 
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
 

 A-44221-19-108408   9/2019שירותי היסעים במסגרת מכרז מס'   - 2019/151הצעה מס'  .1

שבוצע ע"י החברה למשק A-408108-19-14422    9/2019במסגרת  מכרז מס' הס/ העירייה מבקשת להתקשר 
 ולכלכלה  עבור שירותי היסעים.

 מדובר על מכרז היסעים של מערך החינוך , חינוך מיוחד ורווחה.
 כיצד נבחרו הזוכים ? מהן אמות המידה ?  -שאלה לנציג משכ"ל 

 קיבלנו פנייה מעיריית רמלה לגשת להצעות מחיר עבור הרשות להסעות תלמידים. הזכיינים  -נציג משכ"ל משיב 
 נבחרו ע"פ ההצעה הזולה ביותר. במסמכי המכרז היה מחיר מקסימום לכל קו וקילומטר. 

ני אשכולות, האם המכרז מתייחס לסוגיה שצעות זהות עבור עיון בהצעות מלמד כי יש ה  -שאלה לנציג משכ"ל 
 בה יש הצעות זהות ? 

 הות, תיערך הגרלה בין המציעים שהצעתם זהה. זבמקרה בו יש הצעות   -נציג משכ"ל משיב 
  ?האם העירייה רשאית לא להשתמש בכל הקווים   -שאלה לנציג משכ"ל 

במערך  י מאחר ויש דינאמיות במהלך השנה יתכנו שינוייםשרון עמית ) מנהלת מח' חינוך מיוחד( משיבה כ
 כמו כן, לדברי נציג משכ"ל, ניתן לשנות ו/או להפחית קווים וכן גם את סוגי הרכב. ההיסעים. 

 להלן תוצאות התמחרות של חברת משכ"ל  :
   

      

שם 
 דרישת הרשות במכרז המסלול  מס' אשכול המסיע

עלות 
האשכול עם 

אפשרות 
ליווי  לכיוון 
אחד כולל 

 הערות מע"מ

 י. אליהו

 מרחבי העיר לאלעד 4
, אפשרות ליווי 4, רכב 10רכב 

   391.20 מטעם המסיע 

 מוסדות חינוך בחולון  3 -מרחבי העיר ל 5
, מעלון גדול, 4, רכב10רכב 

   476.90 אפשרות ליווי מטעם המסיע

 מוסדות בכפר ברא 3-מרחבי העיר ל 7
, אפשרות ליווי 4, רכב 10רכב 

   403.50 מטעם המסיע 

   403.50 , מעלון4, רכב 10רכב  מוסדות בלוד 3-מרחבי העיר ל 8

 מוסדות ראש העין 3 -מרחבי העיר ל 15
, מעלון עם 4, רכב 10רכב 

   586.80 אפשרות ליווי 

 מוסדות מודיעין 3 -מרחבי העיר ל 18
,  עם אפשרות 4, רכב 10רכב

   281.20 ליווי 

   263.20 .4, רכב 10, רכב 14רכב  גנים פנימי 2מרחבי העיר איסוף עד  19

 בתי ספר פנימי 2מרחבי העיר איסוף עד  20
, רכב 10, רכב 20אוטובוס, רכב 

   818.00 , מעלון רגיל, מעלון גדול4

 מרחבי העיר למוסד חינוכי בנצר סירני 47
, עם אפשרות 4, רכב 10רכב 

   195.60 ליווי 

   293.40 .4, מונית 10רכב  מרחבי העיר לכפר חב"ד 48

   1,271.60  4, מעלון , רכב 10, רכב 14רכב  מרחבי העיר לטירה, טייבה, כפר קאסם 50
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   384.00 , מעלון4רכב  מרחבי העיר לתל השומר  51

 336.20 אוטובוס, מיניבוס ברמלה 1מרחבי העיר למוסד חינוכי  49
חינוך 
 רגיל 

54 
מרחבי העיר למכון דוידסון רחובות וכפר 

 855.00 . 20אוטובוס, רכב  שמואל מרכז רכיבה
חינוך 
 רגיל 

 412.00 , מעלון4, רכב 10, רכב 16רכב  מוסדות בעיר 3 -מרחבי העיר ל 23
קו 

 רווחה

 213.90 4, רכב 10רכב  מוסדות בלוד 2-3-מרחבי העיר ל 24
קו 

 רווחה

 195.60 4, רכב 10רכב  מוסדות בבאר יעקב 2-3-מרחבי העיר ל 25
קו 

 רווחה

 391.20  4, רכב 10, רכב 16רכב  מוסדות במודיעין 1-2 -מרחבי העיר ל 26
קו 

 רווחה

 348.60 4, רכב 10רכב  עין עליתמוסדות במודי 1-2-מרחבי העיר ל 27
קו 

 רווחה

 293.40 4, רכב 10רכב  יעין רעות מוסדות במוד 1-2-מרחבי העיר ל 28
קו 

 רווחה

 317.90 4, רכב 10רכב  מרחבי רמלה לאסף הרופא 29
קו 

 רווחה

 525.80 4, רכב 10רכב  מרחבי העיר לכפר קאסם 30
קו 

 רווחה

 378.90 4, רכב 10רכב  מוסדות בחולון 2-3-מרחבי העיר ל 35
קו 

 רווחה

 513.50 4, רכב 10רכב  מוסדות בגן יבנה 1-2-מרחבי העיר ל 37
קו 

 רווחה

 281.10 4, רכב 10רכב  מוסדות בנס ציונה 1-2 -מרחבי העיר ל 38
קו 

 רווחה

 542.80 4, רכב 10רכב  מרחבי העיר לבית שמש 42
קו 

 רווחה

 317.90 .4, רכב 10, רכב 16רכב  מרחבי העיר לנתב"ג 46
קו 

 רווחה

   סה"כ    
                   
11,692.70    

      
      
                  

שם 
 דרישת הרשות במכרז המסלול  מס' אשכול המסיע

עלות 
האשכול עם 

אפשרות 
ליווי  לכיוון 
אחד כולל 

 הערות מע"מ

המוביל 
 הארצי

   468.30 , מעלון4, רכב 10רכב  מוסדות בבאר יעקב 3 -מרחבי העיר ל 1

   737.30 , מעלון4, רכב 10רכב  מוסדות באשדוד 3 -מרחבי העיר ל 2

   393.70 4, רכב 10רכב  מוסדות בנס ציונה 3-מרחבי העיר ל 10

 מוסדות חינוך בראשל"צ 3 -מרחבי העיר ל 12
, עם אפשרות 4, רכב 10רכב 

   663.90 ליווי 

   339.50 .4, רכב 10רכב  מרחבי העיר לבית עובד 13

 מוסדות בת"א 3-מרחבי העיר ל 16
, מעלון רגיל, 4, רכב 10רכב 

   1,118.70 מעלון גדול

   348.40 .4, רכב 10רכב  מוסדות בגדרה  3-מרחבי העיר ל 17

   83.10 עם אפשרות ליווי 4רכב  מרחבי העיר לבן שמן  4מסלול 

 מוסדות בראשל"צ 2-3מרחבי העיר ל 22
אפשרות , עם 4, רכב 10רכב 

 382.70 הסעת מלווה
קו 

 רווחה 

 מוסדות בצפון ת"א 2-3-מרחבי העיר ל 31
, עם אפשרות 4, רכב 10רכב 

 560.00 הסעת מלווה
קו 

 רווחה 

32 
א מרכז מוסדות בת" 2-3-מרחבי העיר ל

 ודרום
עם אפשרות  4, רכב 10רכב 

 534.30 הסעת מלווה
קו 

 רווחה 
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 באשדודמוסדות  1-2-מרחבי העיר ל 39
עם אפשרות  4, רכב 10רכב 

 511.10 הסעת מלווה
קו 

 רווחה 

 מרחבי העיר לבן שמן  41
עם אפשרות  4, רכב 10רכב 

 267.70 הסעת מלווה
קו 

 רווחה 

 מרחבי העיר לגבעת ברנר 43
עם אפשרות  4, רכב 10רכב 

 379.10 הסעת מלווה
קו 

 רווחה 

 מרחבי העיר לכפר שמואל  45
עם אפשרות  4, רכב 10רכב 

 333.80 הסעת מלווה
קו 

 רווחה 

   7121.60   סה"כ     

 אורבוס

   648.00 .4, רכב 10רכב  מוסדות בירושלים ואבו גוש 3 -מרחבי העיר ל 6

   611.30 , מעלון4, רכב 10רכב  מוסדות ברחובות 3 -מרחבי העיר ל 14

 מוסדות בבת ים. 3 -מרחבי העיר ל 2,3מסלול 
עם אפשרות  4רכב , 10רכב 

   281.20 הסעת מלווה

 מוסדות בפ"ת 2-3 -מרחבי העיר ל 33
עם אפשרות  4, רכב 10רכב 

 440.20 הסעת מלווה
קו 

 רווחה

 מוסדות בבת ים 2-3-מרחבי העיר ל  36
עם אפשרות  4, רכב 10רכב 

 403.40 הסעת מלווה
קו 

 רווחה

 מוסדות באשקלון 2-3-מרחבי העיר ל  40
עם אפשרות  4רכב , 10רכב 

 623.50 הסעת מלווה
קו 

 רווחה

 דהמוסדות באור יהו 2-3-מרחבי העיר ל 44
עם אפשרות  4, רכב 10רכב 

 403.40 הסעת מלווה
קו 

 רווחה 

 1,406.00 . 20אוטובוס, רכב  ממוסדות חינות בעיר למרכז לאנגלית 53
מרכז 

 האנגלית

   4817.00   סה"כ    

      

שם 
 דרישת הרשות במכרז המסלול  אשכולמס'  המסיע

עלות 
האשכול עם 

אפשרות 
ליווי  לכיוון 
אחד כולל 

 הערות מע"מ

מסיעי 
העיר 

 ראשל"צ

 מוסדות בבני ברק 2-3 -מרחבי העיר ל 34
עם אפשרות  4, רכב 10רכב 

   520.90 הסעת מלווה

52 

מרחבי העיר למרכז מוזיקה , למוזיאון, 
להיכל התרבות. ומגני הילדים ברמלה לגני 

 הילדים בתוך העיר צמוד  
 אוטובוס

                     
2,740.00  

גני 
 ילדים

   סה"כ  
                     
3,260.90    

פז סופר 
 טורס

   174.80 10רכב  מרחבי העיר ליד רמב"ם 5מסלול 

   174.80   סה"כ  

מטיילי 
 ירון בר

   115.40 4רכב  מוסדות בכפר חב"ד 3 -מרחבי העיר ל 1מסלול 

 475 4, רכב 10רכב  ברחובות מוסדות חינוך 2-3 -מרחבי העיר ל 21
קו 

 רווחה

   590.40   סה"כ    
טלטל 

 מרחבי העיר לכפר חב"ד 48 היסעים
עם אפשרות  4, רכב 10רכב 

   293.5 הסעת מלווה

עמק 
 איילון

   639.4 4, רכב 10רכב  מוסדות חינוך בבני ברק 3 -מרחבי העיר ל 3

   932.9   סה"כ  

בל 
 הסעות

 מוסדות בפתח תקווה 3 -מרחבי העיר ל 11
עם אפשרות  4, רכב 10רכב 

   393.7 הסעת מלווה

 וך בת"א צפוןמוסדות חינ 2-3 -מרחבי העיר ל 31
אפשרות עם  4, רכב 10רכב 

 רווחה 547.7 הסעת מלווה

   941.4   סה"כ  
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 הצעות זהות: ( יש 48 -ו 31עיון בהצעות מלמד עוד כי עבור שני אשכולות )   **      

 המוביל הארצי.  בל הסעות, -31קו      

 יסעים.הי.אליהו, טל טל   - 48קו      

 
גרלה הצעות זהות, תערוך הרשות הלמסמכי המכרז, במידה וישנן  13.9בהתאם להוראת סעיף 

 קודם לקביעת זוכים לכלל האשכולות. 
 

 הגרלה בנוכחות המשתתפים : 
 (. ) רוזה עללאל, עו"ד סופי ויטלם, שרון עמית, עו"ד שלי ביטון  יאיר שחם

 :  31 אשכול
 . יד ריקה"  "    -בל הסעות , יד עם מטבע  -המוביל הארצי טרם ההגרלה נקבע :   

 בחירת "היד" היא זו שתקבע את הזוכה באשכול זה. 
 בל הסעות".  "  - 31בחרה היד " הריקה" ולפיכך החב' הזוכה באשכול נ -תוצאה

 
 :  48אשכול  

 יד ריקה"  "    - טל טל היסעים, יד עם מטבע  - י. אליהוטרם ההגרלה נקבע : 
 טל טל היסעים".  "  - 48בחרה היד " הריקה " ולפיכך החברה הזוכה באשכול נ  -תוצאה 

 
 תוצאות ההגרלה :

 
 ים.טל טל היסע  - 48אשכול ,  בל הסעות  - 31אשכול 

 
 

 הערות : 
ועם  בטבלה שצורפה ע"י המחלקה המקצועית הייתה התייחסות לניסיון עבר עם בל הסעות

החומר ולדברי הגב' שרון עמית נמצא כי ההתייחסות רלוונטית ואולם מבדיקת  עמק איילון
 שנים(.  5-6) תקופה של  " ישן"לניסיון קודם 

כיום בבחירת הזוכים המגמה היא לא לפסול על סמך ניסיון העבר אלא לאפשר עבודה מחודשת 
 ומתן הזדמנות שווה. 

להתקשר עם שתי החברות ) עמק איילון ובל מובהר כי אין בהחלטת הוועדה המעניקה אפשרות 
 באם תהיינה תלונות /הערות בעבודה מול רשות.  הסעות( כדי להתעלם

 
 

 סיכום : 
 

 עם זכייני משכ"ל :חברי הועדה ממליצים לאשר ההתקשרות 
 

  
י. אליהו, טל טל היסעים, אורבוס, מסיעי העיר ראשל"צ, בל הסעות, ירון בר, עמק איילון, 

 בטבלאות לעיל. כמפורט  הארצי, פז סופר טורס,המוביל 
  (. 4.5%המחירים כוללים מע"מ וכוללים תקורת משכ"ל ) 

  

 מקורות תקציביים:       
מרכז האנגלית :  ,  1843500843רווחה :   ,1812300781,  1812200710גנים:      ,1817800710הסעות חינוך : 

81321000755   .                                
 

 ( 1)נספח מס'  
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 המלצות הועדה : 

 

 A-44221-19-081084   9/2019שירותי היסעים במסגרת מכרז מס'   - 2019/151הצעה מס'  .1
והעובדה כי נערכה הגרלה בהתאם   כמפורט לעילבנספחים וההסברים שניתנו מטעם נציג משכ"ל , לאחר עיון בבקשה

 למכרז, הועדה מאשרת ההתקשרות  עם : 13.9להוראות סעיף 

 , י. אליהו, טל טל היסעים, אורבוס, מסיעי העיר ראשל"צ, בל הסעות, ירון בר, עמק איילון, המוביל הארצי           
 בטבלאות לעיל. פז סופר טורס, כמפורט           
  (. 4.5%המחירים כוללים מע"מ וכוללים תקורת משכ"ל ) **            

                          
 

 

 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                       
 נכ"ל  העירייהמ                            העירייה                           גזברית                                   

 
 
 
 

 החלטות ראש העיר : 

 

 A-44221-19-081084   9/2019שירותי היסעים במסגרת מכרז מס'   - 2019/511הצעה מס'  .1

 מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם :

 , י. אליהו, טל טל היסעים, אורבוס, מסיעי העיר ראשל"צ, בל הסעות, ירון בר, עמק איילון, המוביל הארצי           
 בטבלאות לעיל. פז סופר טורס, כמפורט           
  (. 4.5%המחירים כוללים מע"מ וכוללים תקורת משכ"ל ) **            

                          
 

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


