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לרכישת שירותי הסעות

מכרז מס 02/112020

לרכישת שירותי הסעות
הזמנה להציע הצעות
ארגון השומר החדש (להלן" :הארגון") מזמין בזאת להציע הצעות לרכישת שירותי הסעות ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של הארגון ,בכתובת . www.hashomer.org.il
שאלות הבהרה תועברנה עד למועד  22/11/2020בדוא"ל.
את ההצעה בצרוף כל המסמכים הנדרשים ,חתומים ע"י המציע כנדרש ,יש להגיש באמצעות
הדוא"ל לכתובת  mariana@hashomer.org.ilלא יאוחר מיום  25/11/2020שעה .12:00
2

הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.
טלפון לבירורים 04-6133371
הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

יפה שי חדד
מנהלת רכש ולוגיסטיקה
ארגון השומר החדש

הזמנה לקבלת הצעות

לרכישת שירותי הסעות

א .מטרת המכרז
איתור חברת הסעים (אחת או יותר) אשר תספק שירותי הסעות (אוטובוסים ומיניבוסים)
לארגון השומר החדש.
ב .תקופת ההתקשרות
.1

תקופת ההתקשרות הינה מיום חתימת ההסכם עם הזוכה ולפרק זמן של שנה,
הארגון שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לחדש את ההתקשרות
לפרקי זמן נוספים ,ככל שיראה לנכון.

.2

לארגון הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מיידי ,במקרה והזוכה
לא יעמוד בדרישות מכרז זה ,או בחלק מהן.

ג .היקף השירותים
 .1רכישת השירותים על ידי הארגון תהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .2באופן גס ,וללא כל התחייבות ,יצוין כי סך השירותים אשר ארגון השומר החדש נדרש
להם ,עומד על כ  280ימים של שירותי אוטובוסים ,בכל רחבי הארץ ,בשנה.
ד .תנאי סף
3
 .1על הספק לקיים את כל תנאי הסף והדרישות ,הרשיונות וכללי הבטיחות ,ולהמציא
את המסמכים והאישורים המפורטים בנוסח מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או
עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ,להסעות אקראיות ומיוחדות ,המתפרסם
על ידי משרד החינוך בתיאום עם מרכז השלטון המקומי (להלן – מכרז משרד החינוך).
 .2לשם הנוחיות ,רצ"ב קישור לנוסח המכרז לשנת הלימודים תשע"ז:
http://www.masham.org.il/html5/arclookup.taf?&_id=24957&did=11357&g=11
894&sm=11934&title=%EE%EB%F8%E6%20%E7%E5%E6%E4%20%E4%F1%
F2%E5%FA%20%FA%EC%EE%E9%E3%E9%ED%20%EC%F9%F0%E4%EC
%20%FA%F9%F2%E6
 .3על אף האמור לעיל ,נותן השירותים אינו נדרש לספק ערבות בנקאית לצורך השתתפות
במכרז.
 .4האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה והזוכה מתחייב
לעדכן את הארגון לגבי כל שינוי במשך כל תקופת ההתקשרות.
 .5הארגון יהיה רשאי לדחות על-הסף כל הצעה ,אליה לא יצורפו כל האישורים
והמסמכים ,המפורטים לעיל ,וזאת  -ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן.

 .6מבלי לפגוע באמור לעיל ,הארגון שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול-דעתו הבלעדי,
לדרוש השלמה של מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב ,בקשר להצעות ,שיוגשו
למכרז זה.

ה .הצהרות המציע:
 .1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי
המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע
הנדרש ,בחן את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירות ,מבין ויודע
את כל התנאים הנדרשים לביצוע השירות והסכים להם בהתאם להצעתו.
 .2כמו כן ,הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות ,הכישורים
והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז ,כי הוא עומד
בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את
השירות בצורה הטובה ביותר  -הכל כמפורט במסמכי המכרז.
.3

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז.

ו .איסור הכנסת שינויים והסתייגויות
 .1אסור למציע למחוק ,לתקן או לשנות את מסמכי המכרז .
 .2הארגון יהא רשאי לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון כאמור ,משום הסתייגות
המציע מתנאי המכרז/החוזה ,ולפסול את הצעת המציע.
ז .שאלות הבהרה
 .1מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי ,הטיב והיקף השירות שעל המציע לבצע .מובהר
בזאת ,כי מלבד מסמכים אלו יתבצע השירות גם בהתאם להנחיות מי שימונה על ידי
הארגון כאחראי מטעמו למכרז זה (להלן ":קניין הרכש" ( ו/או מי מטעמה.
 .2סתירה ,שגיאה ,ואי התאמה בין מסמכי המכרז ,כל הסתייגות ,או שאלה ,תובא ע"י
המציע

לתשומת

לב

המנהל

בכתב

בפורמט

""word

בלבד,

באמצעות  mariana@hashomer.org.ilלא יאוחר ממועד  .22/11/20תשובת קניין
הרכש תשלח לכל הנרשמים למכרז ותהא סופית .כל פירושים ,הבהרות או הסברים
שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד קניין הרכש לא יחייבו את הארגון.
 .3איחור בקבלת התשובה מצד קניין הרכש ו/או מי מטעמה או אי קבלתה לא יזכו את
המציע בהארכת המועד להגשת הצעת.
 .4מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסמך קניין הרכש ו/או מי מטעמה ליתן מיוזמתו הבהרות
לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל מי שנרשם למכרז.
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 .5תשובות והבהרות שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .

ח .מועד ואופן הגשת ההצעות
 .1לצורך השתתפות במכרז על מציע לצרף את המסמכים הבאים:
(א)
(ב )
(ג)
(ד )

האישורים והמסמכים הנדרשים ,לפי מכרז משרד החינוך ,כאמור לעיל בסעיף ד()1
הצהרה ,בנוסח המצורף להלן (נספח א') ,לפיה המציע מקיים את כל תנאי הסף
האמורים לעיל.
טופס הצעה מלא (נספח ב')
כל מידע/מסמך/המלצה אשר יש בו כדי כדי לאפשר לארגון השומר החדש להתרשם
מהמציע ומהצעתו ,כמפורט בסעיף של "התרשמות כללית" ,האמור בטופס ההצעה
(נספח ב').

 .2מובהר ,כי המחירים המוצעים ע"י המציע ,כמפורט בהצעה (להלן ":מחיר התמורה")
כוללים מע"מ וכן את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא
הכרוכות באספקת השירות על פי תנאי המכרז .למען הסר ספק לא תתווסף למחיר
התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד בשנת ההתקשרות הראשונה.
 .3ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטופס המצורף למכרז .על המציע למלא ולחתום על טופס
ההצעה וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז.
 .4כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצרופותיה למשך  90יום
מהמועד הקבוע להגשת ההצעות .הארגון יהא רשאי לדרוש להאריכה לתקופה נוספת.
 .5את ההצעה בצרוף כל מסמכי הנדרשים ,חתומים ע"י המציע כנדרש ,יש להגיש באמצעות
הדוא"ל לכתובת  mariana@hashomer.org.ilלא יאוחר מיום  25/11/2020שעה .12:00

ט .בחירת הזוכה
 .1אין הארגון מחויב לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת.
 .2הארגון רשאי יהיה לבחור ביותר מספק אחד.
 .3בדיקת ההצעות תיעשה בהתאם למפורט להלן:
 .Iבדיקת התנאים המוקדמים – הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל,
תיפסל.
 .IIבשלב ראשון – עורך המכרז ינקד את ההצעות בהתאם למפורט בנוסח טופס
ההצעה (נספח ב').
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 .IIIבשלב השני :עורך המכרז ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,יהיה רשאי לזמן את
המציעים אשר הצעותיהם יזכו בניקוד הגבוה ביותר ,למשא ומתן ,לשם קביעת
המחיר ,התנאים ,התרשמות כללית והניקוד הסופי (להלן – המחיר הסופי).
 .IVבשלב השלישי :יבחר זוכה/זוכים במכרז.
.
י .חובת הזוכה עפ"י המכרז
 .1הזוכה יידרש לחתום על חוזה .משך תקופת ההתקשרות הראשונית תהיה לשנה ויכול
שהיא תתחדש ,בהתאם לצרכי הארגון.
 .2במסגרת חוזה ההתקשרות ,יידרש הספק להציג לארגון פוליסת ביטוח ,אשר תכסה,
לשביעות רצון הארגון ,את כל הפעילות של הספק נשוא מכרז זה.
 .3הזוכה לא יסב ולא יעביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו ו/או
התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.
 .4הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהארגון לפי חוזה זה
לאחר ,אלא אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של הארגון .הארגון יהא רשאי לסרב
לבקשות הזוכה בעניין זה.
יא .התמורה
 .1בגין אספקת השירות ,יקבל הזוכה תמורה בהתאם לאמור בהצעת המציע .התמורה
תשולם בכפוף לאישור המנהל בדבר היקף הטובין שסופקו בפועל ובכפוף לתנאי החוזה.
 .2מובהר בזאת ,כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי מצד הארגון בגין אספקת
השירות ,וכוללים מע"מ ,וכן את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג
שהוא ,הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל
התחייבויות המציע נשוא החוזה .כן מובהר ,כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים
נוספים מכל מין וסוג שהוא למעט הפרשי הצמדה למדד החל מהשנה השנייה
להתקשרות.
 .3אחת לחודש יעביר הספק חשבונית בצרוף דו"ח הביצוע בפועל בציון מס' הזמנת הרכש.
הארגון יבדוק את נכונות החשבון והתשלום עבור השירות יועבר לספק על פי תנאי
התשלום המפורטים בהסכם.
 .4התשלום יהא חודשי לפי שוטף  45 +בהעברה בנקאית לחשבון הספק.
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יב .הבהרות
 .1הארגון רשאי לבטל את המכרז ו/או להחליט על קבלת חלק מהשירות בלבד ו/או להחליט
על דחיית חלק חלק מן השירות למועד מאוחר יותר ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או
בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות הארגון .כמו כן ,רשאי הארגון לפרסם מכרז אחר
לצורך רכישת השירותים נשוא מכרז זה.
 .2בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו מכל סיבה
שהיא ,לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם
יגרם לו נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך
כל שינוי בתמורה שתשולם לו.
 .3הארגון רשאי לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר כזה
ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.
 .4מובהר בזה ,כי מציע ,לרבות זוכה ,לא יבוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי הארגון,
בגין כל עיכוב בחתימה על חוזה ו/או אספקת השירות ו/או הפסקת שירות ,זמנית או
קבועה.
.5

כל מציע ,לרבות זוכה ,מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת החוזה
ו/או הפסקת שירות זמנית או קבועה ,והוא מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי
הארגון עקב כך.

יפה שי חדד
מנהלת רכש ולוגיסטיקה
ארגון השומר החדש
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נספח א'
לכבוד
ארגון השומר החדש

מכרז מס'__________
שירותי הסעות

הצעת המציע

 .1אני הח"מ________________________ מצהיר ,כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז
והנני מגיש בזאת הצעתי ל________________________________________
כהגדרתם במסמכי המכרז (להלן":השירות") ,הכל בהתאם למסמכי המכרז.
 .2הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ,לרבות פרסום ההודעה למציעים באתר
האינטרנט של השומר החדש ,כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז ,תנאי השירות ,טיב
השירות וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירות ,ידועים ומוכרים לי ,אני מסכים
להם והנני יודע את כל הפרטים הנוגעים למתן השירות ואני מציע לקבל על עצמי את כל
ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות ,ובכלל זה לספק את
השירות ו/או כל חלק ממנו.
 .3אני מצהיר בזאת כי:
 .3.1הנני בעל הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים ,הכישורים ,הכלים ,כח האדם,
הציוד ואפשרויות המימון הדרושים לביצוע התחייבויותיי מכח המכרז ,בהתאם לכל
מסמכי המכרז.
 .3.2הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז ,כמפורט
במסמך תנאי המכרז והוראות למשתתפים ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים.
ידוע לי ,כי לוועדת המכרז שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף
שיידרש להוכחת כשירותי ,ניסיוני ,מומחיותי ,התאמתי למתן השירות ,לרבות המלצות וכי
אני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים ,להנחת דעתה.
 .3.3הנני מתחייב ,כי במידה ואזכה במכרז והארגון יתקשר עימי בחוזה ,אבצע את
התחייבויותיי בשלמותן ,בהתאם למסמכי המכרז כולם ,לשביעות רצונו המלא של הארגון
ושל מי שימונה על ידו כאחראי מטעמו למכרז זה (להלן ":קניין הרכש").
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 .3.4כמו כן ,אני מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין לצורך קיום התחייבויותיי
נשוא המכרז.
 .3.5הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות
נשוא המכרז.
 .3.6ידוע לי כי אקבל את התשלום עבור השירותים ,ככל שיסופקו ,ובהיקף שיסופקו ועבור
שירות זה בלבד.
 .3.7ידוע לי כי התשלום הינו לפי שוטף 45 +בהעברה בנקאית.
 .3.8ידוע לי ,כי כל התחייבות המופיעה במסמכי מכרז אלה ובכלל זה בחוזה ,גם אם לא הוזכרה
במפורש בחלק זה ,מחייבת אותי.
 .4ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:
א .במידה ואזכה במכרז דנן ,ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב
מאושר על ידי הארגון השומר החדש וכן בקבלת כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע
המכרז.
ב .במקרה בו לא יהיה לארגון תקציב מאושר לביצוע השירות ו/או לא יתקבלו כל
האישורים התקציביים ו/או ההרשאות ,לא יתבקש ביצוע השירות על ידי ו/או יתבקש
ביצוע השירות באופן חלקי בלבד ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.
ג .הארגון איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או חלקה וכי הוא רשאי לבטל את
המכרז ו/או להחליט על הגדלת או הקטנת או ביטול התקציב ,הכל בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי .
ד .כי במקרה בו הוקטן היקפו של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ,כולו או חלקו,
מכל סיבה שהיא ,ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי ,בשינויים הנדרשים בנסיבות
העניין.
 .5הנני מצהיר בזאת מפורשות ,כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע
ו/או בקשר עם ביטול המכרז ,דחיית ביצועו ,או שינוי היקף רכישת השירות בכל זמן שהוא,
מכל סיבה שהיא ,כמפורט דלעיל .מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל ,לא אהיה זכאי
לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק .
 .6התמורה לה אהיה זכאי מהארגון הינה המחיר אשר הוצע על ידי בלבד .הנני מצהיר בזאת,
כי לא אבוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי הארגון ,בשל הפסקת השירות ,זמנית או
קבועה ,אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו ,אם יינקטו ,על ידי מציע
או צדדים שלישיים כלשהם.
 .7ידוע לי ואני מסכים כי במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז ,תעמוד הצעתי
בתוקפה עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת  30יום.
 .8הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז .במידה וידרוש הארגון יוארך תוקפה של הצעתי למשך
 90ימים נוספים .אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד ,היא מחייבת את כל
החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד ,ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון
יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

9

 .9הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,והיא עומדת בתוקפה
ומחייבת אותי כאמור דלעיל.
 .10המחירים הכלולים בהצעתי ,כוללים את כל ההוצאות  -בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין
וסוג הכרוכות באספקה של השירותים נשוא המכרז .המחיר כולל מע"מ.
 .11הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי העבודה וכל הגורמים האחרים
המשפיעים על העבודה ,ידועים ומוכרים לי.
 .12הנני מתחייב לספק את השירותים במועדים שידרשו ממני ע"פ החוזה.

ולראיה באתי על החתום
שם המציע___________________________________________________________ :
תיאורו (אדם ,חברה ,שותפות או אחר)
נא לפרט___________________________________:
ת.ז / .ח.פ:

_________________________/
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כתובת______________________________________________________________ :
טלפון:
_______________________________________________________________
כתובת דואר אלקטרוני___________________________________________________:
שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
____________________________________________________________________
חתימות_____________________________________________________________ :

תאריך:

_____________________.

אישור חתימה( :כשהמציע הוא תאגיד משפטי ,חברה ,שותפות וכיו"ב(
אני הח"מ _________________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:
 .1ה"ה __________ ת.ז___ ( ________.ימולא כשהמציע הוא אדם)
 .2ה"ה __________ת.ז(____________ .ימולא כשהמציע הוא תאגיד)
ה"ה __________ת.ז____________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ________________ :ולחייב אותו ,וכי חתמו על
מסמך זה בפני.

תאריך

חתימה
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נספח ב'
הצעת משתתף במכרז
אנו מורשי חתימה בחברת ____________ ,לאחר שקראנו את המכרז לאספקת שירותי
הסעות לארגון השומר החדש ,מתחייבים לספק שירותים כמפורט במכרז ,במחירים
המפורטים להלן.

הצעת מחיר:
מיניבוס
מקומות

שירות

19

הניקוד
השירות
ההצעה

של
מכלל

הצעת מחיר:
אוטובוס  56מקומות

הניקוד
השירות
ההעצה

נסיעה  1-15ק"מ

3%

4%

נסיעה  16-25ק"מ

3%

4%

נסיעה  26-50ק"מ

3%

4%

נסיעה  51-75ק"מ

3%

4%

נסיעה  76-100ק"מ

3%

4%

נסיעה  101-125ק"מ

3%

4%

נסיעה  126-150ק"מ

3%

4%

יום שלם  -עד  200ק"מ

3%

4%

יום שלם למעלה מ 200-ק"מ

3%

4%

יומיים ויותר (מחיר ליום)

3%

4%

חצי יום – עד מאה ק"מ

3%

4%

חצי יום – מעל מאה ק"מ

3%

4%

התרשמות כללית – ינוקד כמפורט להלן:

של
מכלל

16%



רכיב המחיר –  84נקודות ( ;)12*4 + 12*3רכיב ההתרשמות –  16נקודות .סה"כ 100
נקודות.



בכל אחד מהשירותים ,המציע אשר יציע את ההצעה הזולה ביותר ,יקבל את הניקוד
המקסימלי לאותו שירות ,שאר המציעים יקבלו את הניקוד באופן יחסי להצעה הזולה
ביותר.
דוגמא:
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השירות :יום שלם באוטובוס  -עד  200ק"מ
המשקל לשירות 4( 4% :נקודות)
הצעה א' 1300 :ש"ח
הצעה ב'  1400ש"ח
הצעה ג'  1700ש"ח
החישוב:
הצעה א' 4 :נקודות
 3.714 =4*1300/1400נקודות
הצעה ב':
 3.058=4*1300/1700נקודות
הצעה ג':


 16%מהניקוד במכרז יינתן עבור התרשמות כללית של העורך המכרז מהמציע .בכלל
זה יבחנו בין היתר :המלצות ככל שיוגשו ,פריסת שירותים ,שירותים נוספים אשר
המציע מתחייב לספק שאינם קבועים במכרז ,היבטים בטיחותיים שאינם מופיעים
במכרז ,ניסיון קודם עם הארגון ,וכיוצא בכך .לפי שיקול דעתו הבלעדי ,הארגון יהיה
רשאי להזמין את המציעים לראיון.



הניקוד הסופי לכל הצעה ייקבע על ידי סכימת הניקוד של כלל השירותים וההתרשמות
הכללית.
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תאריך
חתימה
חותמת

