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 3/14לכבוד: מציעים בפלה"מ  

 למתן  שרותי הסעות             

           

 3/2014הנדון: פניה לקבלת הצעות מחיר 
 למתן שירותי הסעות 

 
 

 המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( )להלן: "המכללה"( פונה למציעים לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי הסעות 

 כמפורט במסמכי הפניה. 

 . 50וטף + תנאי התשלום ש 1.1

 הקבלן יציע הצעת מחיר למפורט במסמכי הפנייה.  1.2

 יובהר כי,  אין המכללה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  1.3

 המציע ימנה איש קשר יחיד מטעמו מול המכללה.  1.4

יש להגיש הצעה הכוללת את כל מסמכי הפניה חתום ע"י המציע עם חותמת וחתימה מלאה  1.5

 מוד.בסוף כל ע

יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי  מציע הזוכהה 1.6

גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למכללה ו/או לעובדיה ו/או לכל הפועל בשמה או מטעמה ו/או 

לתלמידיה ו/או למשתמשים בשירותי ההסעה לפי חוזה זה ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה 

ושל כל המועסק על ידו ו/או פועל בשמו במתן  מציע הזוכהו/או מחדל של ה מכל מעשה

ינקוט בכל  מציע הזוכה, וה מציע הזוכהשירותי ההסעה ו/או בביצוע התחייבויותיו של ה

 הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור.

 
ין ומראש את המכללה, עובדיה, שלוחיה משחרר לחלוט מציע הזוכהבחתימתו על חוזה זה ה 1.7

וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן 

 רישת סעיף זה לעיל.דוהוצאה כאמור ב

 

 המציע יצרף להצעתו, ביטוח חובה וביטוח מקיף, לבדיקה של יועץ הביטוח של המכללה. 1.8
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 רשאים להגיש הצעות .2

 

להגיש הצעות לאספקת שירותי הסעות אך ורק מי שהמכללה פנתה אליהם בהזמנה רשאים  2.1

להציע הצעה ואשר מתקיימים בהם במועד הגשת ההצעה כל התנאים המצטברים המפורטים 

 להלן:

 המציע הינו אזרח ותושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל. .1

 אינו בעל הרשעות פליליות שיש עימן קלון.  -ביחיד .2

 מוכח של שנה לפחות באספקת שירותי הסעות.  בעל ניסיון .3

 למציע אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור.  .4

 המציע בעל רישיון להסיע מונית. )יש לצרף את הרישיון להצעה( .5

בעל ביטוח חובה ומקיף, וביטוחים נוספים ככל ואלו נדרשים על פי דין במשך כל תקופת  .6

 אישור של  יועץ הביטוח של המכללה(.ההתקשרות )יש לצרף את הביטוחים לבדיקה ו

 לעיל הצעתו לא תובא לדיון. 2.1מובהר כי מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים בסעיף 

 

 פניה זו מחולקת לשתי סוגי הסעות: 

  –לקורס אפליקציות  םחרדים הסעות לסטודנטי .1

 

  : להלן התחנות לקורס אפליקציות

 ד' -ימי ב' ו

 ות מאשדוד ועוד תחנה מק. מלאכיתחנ 3-מ איסוף– 16:25בשעה  

 תחנות באשדוד ועוד תחנה בק. מלאכי 3-ל חזרהפיזור – 21:00בשעה  

 סטודנטים חרדים 3-4סך הכל 

 

 רשימת תחנות באשדוד:

  .ישי חזי1

  רחוב שד ירושלים פינת שד' הפרחים בתחנה לכיוון רובע ז

 

 אלוש דניאל.2

 רחוב הרים לוין בתחנה פינת רחוב רש"בי

 

 חיים סגל.3

  בתחנה פינת חטיבת כרמלי 4רחוב הפלמח 
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 רשימת תחנות ק. מלאכי: 

 

 .שמואל4

  שמואל  050-9584653

 על הכביש הראשי )רחוב יגאל הורוביץ פינת אתרוג(.

 
 

 :הסעות לסטודנטים חרדים בקורס טכנאים ומנהל רשת .2

 ה' -ימי א'  ו

 קרית מלאכי תחנות מ 2תחנות, ועוד  2: איסוף מאשדוד מ16:25בשעה 

 תחנות  4-ל חזרהפיזור – 21:00בשעה 

 סטודנטים חרדים. 7סך הכל 

 

 :רשימת תחנות באשדוד

 

 רחוב הפלמח פינת רבי עקיבא. 1

 (052-7628522' -)אברהם יעקובי

 (054-2235090-)אלעד קרואיסיס

 

  רחוב שמעון בן שטח פינת יהודה הנשיא. 2

 (054-2277924-)יעקב דונט

 

 :רשימת תחנות בק. מלאכי

 

  . קרית מלאכי בככר ליד חב"ד3

 052-5914337 ברוך קאפולשניק:

 054-7326647-דניאל חימוב

 

 קרית מלאכי ביציאה מהעיר ליד בתחנת דלק בצומת קסטינה. 4

 050-7891122 -בני גורדון

 054-3510555-שרון חזן 
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 21.9.2.14-19.2.2.14: תקופת ההתקשרות

שעות, ולאף צד לא תהא כל  48שאית לסיים את תקופת ההתקשרות בהתראה מראש של המכללה תהא ר

 טענה ו/או דרישה בשל סיום ההתקשרות.

יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן. המכללה רשאית להחליף את ימי ההסעות בהודעה מראש של : ההסעות

 שעות, ללא עלות כלשהי.  24

 מהתמורה.₪  20דקות בלו"ז, יקוזזו  10כם כי על כל איחור של מוס המציע מתחייב לעמוד בלוח הזמנים.

 

 :, בהתאם לקורסיםהלן פירוט הימים בהם נדרשת הסעהל

 

 רשימת מפגשים -קורס "טכנאים ומנהל רשת  תשע"ד

 יום ה' יום א'

2.2 6.2 

9.2 13.2 

16.2 2..2 

23.2 27.2 

2.3 6.3 

 2..3 

23.3 27.3 

3..3 3.4 

6.4 1..4 

 24.4 

27.4 1.5 

 8.5 

11.5 15.5 

 22.5 

25.5 29.5 

1.6  

8.6 12.6 

15.6 19.6 

22.6 26.6 

29.6 3.7 
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6.7 1..7 

13.7 17.7 

2..7 24.7 

27.7 31.7 

3.8 7.8 

1..8 14.8 

24.8 28.8 

31.8 4.9 

 11.9 )יום ג(  9.9 7.9

 18.9 )יום ג(  16.9 14.9

  )סיום( 21.9
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 רשימת מפגשים -קורס "פיתוח אפליקציות" תשע"ד

 

 

 

 

 יום ד' יום ב'

- 3..1.14 

- 5.2.14 

- 12.2.14 

17.2.14 19.2.14 

24.2.14 26.2.14 

1..3.14 - 

 - )יום ג'( 18.3.14

24.3.14 - 

31.3.14 2.4.14 

7.4.14 9.4.14 

- 23.4.14 

28.4.14 3..4.14 

- 7.5.14 

12.5.14 14.5.14 

19.5.14 21.5.14 

26.5.14 28.5.14 

2.6.14 - 

9.6.14 11.6.14 

16.6.14 18.6.14 
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 : הצעת המחיר

  מכללה, חזור  ( 1ק. מלאכי )תחנה  תחנות( 3אשדוד )–הלוךסטדונטים חרדים(  4-3במונית )עלות הנסיעה

 ______ש"ח כולל מע"מ ( 1ק. מלאכי )תחנה  תחנות( 3מכללה אשדוד )

 מכללה, חזור מכללה תחנות(  2מלאכי ) ק.תחנות(  2אשדוד )–הלוךסטדונטים חרדים(  7במונית )ה עלות הנסיע

 .______ש"ח כולל מע"מ תחנות( 2מלאכי) .ק תחנות( 2אשדוד )

 

 יובהר כי התמורה המפורטת לעיל הינה התמורה המלאה והבלעדית לה זכאי המציע הזוכה.

 

  מפורטים לעיל. הסטודנטים את ה רקהמציע מתחייב להסיע 

  יש לשים לב לתקופת ההתקשרות הרלבנטית לעניין פניה זו.  

 

בשעה  17.2.14זלץ עד ליום -את ההצעות כשהן חתומות בחותמת המציע יש להעביר לעו"ד נגה נובוגרוצקי     

 shiran_sh@achva.ac.il:או באמצעות מייל 08-8501901באמצעות פקס:  ..:.1

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 , בברכה       
      
 זלץ, עו"ד -נגה נובוגרוצקי      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


