
 5מתוך   1עמוד 

 

 נספח א
 24/2021מכרז 

 מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה  
 למוסדות חינוך מיוחד  

 ולהסעות אקראיות ומיוחדות 
 

 שנת הלימודים תשפ"ב
 

 כוללים מע"מ  ואינםכל המחירים הנם בש"ח 
 

        

 מספר
 א.ז.צ אמדן  הצעת מחיר מונית  אמדן מונית  מסלול נסיעה  סידורי 

הצעת  
מחיר  
 הערות  ליווי  א.ז.צ 

       150   100 אלישמע לעמי אסף  1

       100   75 אלישמע לנווה ימין  2

       150   100 אלישמע למתן  3

       130   80 אלישמע לבית אקשטיין כ. מלל  4

       130   100 אלישמע לראש העין  5

       120   80 אלישמע לכפר סבא  6

       120   100 אלישמע לצור יצחק  7

       120   90 אלישמע+ נווה ירק  להוד השרון 8

       200   160 אלישמע + גני עם לשפרירים 9

       150   120 אייל+ניר אליהו לבית אקשטיין כפר מלל 10

       120   90 אייל לצור יצחק  11

 מעלון  *   195     אייל לאגם רעננה 12

           120 גן חיים לקדימה צורן  13

       120   80 גבעת חן + רמות השבים לבית אקשטיין כ. מלל 14

       130   100 גבעת השלושה+ אלישמע  לצופית  15



 5מתוך   2עמוד 

 

 מספר
 אמדן א.ז.צ  הצעת מחיר מונית  אמדן מונית  מסלול נסיעה  סידורי 

הצעת  
מחיר  
 הערות  ליווי  א.ז.צ 

           250 השלושה לפרדס חנהגבעת  16

       130   100 גת רימון + כ. מעש לגני תקווה 17

18 

גת רימון + מגשימים+ כ. סירקין  לבית אקשטיין כ.  
       185   150 מלל 

           160 גני עם לנתניה 19

           90 חגור למתן   20

           110 חגור + נירית לעמי אסף  21

       120   90 ירחיב לכפר סבא 22

       150   120 ירחיב + חורשים לצופית  23

       220   170 ירחיב מתן + נירית+ חגור לבית אקשטיין כ. מלל 24

 א.ז.צ  2     150   110 ירחיב מתן לבית חינוך ירקון 25

   *       160 ירחיב לבית אקשטיין תל יצחק 26

           150 ירחיב שוהם  27

       150   130 ירחיב+מתן + חגור  להוד השרון 28

       180   150 ירקונה+כ. מלל לבית אקשטיין רופין  29

   *       110 כפר מלל הוסטל לרבין פ"ת 30

   *       130 כפר מלל הוסטל לאבן חן ראש העין 31

   *       110 כפר מלל הוסטל לאופק הרצליה 32

   *       80 מלל לכפר סבא כפר  33

   *       90 כפר מלל לצופית  34

   *       120 כפר סירקין + כפר מעש  ראש העין 35

           120 כפר סירקין לבית אקשטיין כ. מלל 36

           110 כפר מעש לגוונים ראש העין 37

 מעלון           250 כפר מעש לתל אביב  38

   *   120   80 לרבין פ"תכפר מעש  39

           110 מתן+אלישמע  לצופית 40

           100 מתן לכפר סבא  41



 5מתוך   3עמוד 

 

 מספר
 אמדן א.ז.צ  הצעת מחיר מונית  אמדן מונית  מסלול נסיעה  סידורי 

הצעת  
מחיר  
 הערות  ליווי  א.ז.צ 

           160 מתן לנתניה  42

 א.ז.צ  2     170   120 לבית אקשטיין כפר מלל  מתן+ירחיב+חגור 43

       170   120 מתן לרופין+הבית של תמר 44

           160 מתן +ירחיב לתל אביב 45

           130 מתן חורשים ירחיב    לבי"ס צופית  46

           110 מתן לרעננה  47

       150   110 מתן להוד השרון 48

       200   170 מתן+ שדי חמד+ניר אליהו לשפרירים  49

   *       110 מתן לפתח תקווה  50

           80 מגשימים לביה"ס כ. סירקין 51

   *       200 נווה ירק לבית אקשטיין בית ינאי 52

           90 נווה ימין לצופית  53

           90 נווה ימין לכפר סבא 54

           90 ימין לבית אקשטיין כ. מלל נווה  55

   *       90 נווה ימין להוד השרון  56

           120 נווה ימין הוסטל לשירת הלב בני דרור  57

       150     נחשונים + עינת+חגור למתן גן דרור  58

           120 נחשונים לבית נחמיה 59

           120 נחשונים לטירת יהודה  60

           160 נחשונים לגבעתיים 61

           90 נחשונים לראש העין 62

       180   140 נחשונים+ עינת בית אקשטיין כפר מלל 63

           120 ניר אליהו הוד השרון  64

 מעלון      200     ניר אליהו לאגם רעננה 65

       150     עם לבית אקשטיין כ. מלל עדנים+נווה ירק+גני 66

       160     עינת לעמי אסף 67

           120 עינת להוד השרון 68



 5מתוך   4עמוד 

 

 מספר
 אמדן א.ז.צ  הצעת מחיר מונית  אמדן מונית  מסלול נסיעה  סידורי 

הצעת  
מחיר  
 הערות  ליווי  א.ז.צ 

           190 עינת לנצר סירני 69

           130 עינת לביה"ס צופית 70

           170 צור יצחק לנתניה 71

           160 צור יצחק לרופין + משמר השרון 72

           160 צור יצחק לאגם רעננה 73

           220 צור יצחק לתל אביב 74

           170 צור יצחק + אייל  לראש העין  75

 א.ז. צ  3     180   130 מללצור יצחק +צור נתן לבית אקשטיין כ.  76

       180   120 צור יצחק לכפר סבא א+פ 77

       190   130 צור יצחק+ צור נתן  להוד השרון 78

           170 צור יצחק ליובלים גבעת חיים 79

           170 צור יצחק לפתח תקווה   80

 א.ז.צ  2     180     צור יצחק לבית ברל 81

       180     יצחק  לצופית גן יערה צור  82

           90 צור יצחק לצור יגאל 83

           160 צור יצחק לבית אקשטיין תל יצחק+ בני דרור  84

           100 צור יצחק לנווה ימין  85

           140 צור יצחק  להוד השרון  86

       130   80 צור נתן לרמת הכובש 87

           140 צופית לראש העין   88

           110 צופית להוד השרון  89

           110 צופית לרעננה 90

       180   140 צופית + שדה וורבורג לרופין  91

       160   110 צופית+ שדה וורבורג  לבית אקשטיין כפר מלל 92

       130   90 רמות השבים+ כ. מלל  לצופית גן יערה  93

           60 רמות השבים לבית אקשטיין כפר מלל  94

       200   160 רמת הכובש+ צופית+ש. וורבורג לגבעת חיים  95



 5מתוך   5עמוד 

 

 מספר
 אמדן א.ז.צ  הצעת מחיר מונית  אמדן מונית  מסלול נסיעה  סידורי 

הצעת  
מחיר  
 הערות  ליווי  א.ז.צ 

       160   130 רמת הכובש לבית אקשטיין כפר מלל 96

           80 שדי חמד למפתן כפר סבא  97

           80 שדי חמד לבית אקשטיין כ. מלל 98

           220 שדי חמד לבית אקשטיין בית ינאי 99

           180 שדי חמד לנתניה 100

           80 שדי חמד לנווה ימין  101

           80 שדי חמד למתן 102

 

 

 הערות לנספח א 

 ! הן למונית והן לאז"צ הצעת מחיר  להגיש  יבת ימחהגשת הצעת מחיר למסלול  * 

 ידו בשתיים.  -ויידרש לבצע הסעות לשני הכיוונים, המחיר עבור שני הכיוונים יהיה מכפלת הסכום המוצע על . במידה עבור כיוון אחד בלבד  הצעת הקבלן הנה*  *

 מן הסכום המוצע על ידו.   (%50 ) כיוונים ויידרש לבצע הסעות לכיוון אחד בלבד, המחיר עבור כיוון אחד יהיה מחצית 2** אם הקבלן יציין בהצעתו מחיר עבור *

   

 מובהר בזה כי לא ניתן להתנות את ההצעה בזכיה במספר מסלולים ומספר מינימלי של מסלולים 

 

 

 שם החברה:______________                               חתימה וחותמת החברה:____________    

 

 תאריך:              ___________   

 

 יש להגיש את הצעת המחיר גם על גבי הדיסק און קי ולצרף אותו למעטפת ההצעה.


