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 2021אוקטובר,   17 :תאריך                                                                             

 לכבוד 
 וועדת רכש/ עבודות/ שירות 

 צורן -קדימה   מועצה מקומית
 

                   לתקצוב הסעות תלמידים דיקה ובקרה בעבור הנדון: בקשה להצעת מחיר )בל"ה(  
 

 .  אגף הכספים/גזברות  :)מחלקה / מדור(  הצעה זו מוגשת עבור

 12:00 שעה: 30/10/2021: יוםלא יאוחר מאת ההצעה יש לשלוח  

 1817800710הסעות חינוך מיוחד  תקציביסעיף 

 1817800711סעיף תקציבי הסעות חינוך רגיל 

 

   000390009גזברית המועצה :  -ל לבירורים נא לפנות 
 zorn.muni.il-adimaknin@vak עות דוא"ל ובאמצ

 
 סה"כ  מפרט

רט כמפו לאתר פערי תקצוב  על מנת בחינוך קצוב הסעות תלמידים יקה ובקרה לתדביצוע ב

 :  להלן

 א(  הסעות תלמידים בחינוך הרגיל )פר קפיט

 בדיקת רישום תלמידים להסעות  .1

 בדיקת זכאות תלמידים לפי חוזר מנכ"ל  .2

 בדיקת דוחות הזכאים במשרד החינוך להסעות בחינוך הרגיל  .3

 פועל בחינוך הרגיל בדיקת היקף הסעות ב .4

 בדיקת פערי מספר ימי ההסעה המתוקצבים  .5

 צים בהסעות חינוך רגיל בדיקת רשומות התלמידים המומל .6

 בדיקת אחוז השתתפות משרד החינוך לפי חוזר מנכ"ל  .7

 השוואת התעריף לתלמיד מול יישובים סמוכים  .8

ט .9 לפיצוי  הזכאות  זכאים  ותיבדק  ושאינם  המוסעים  לתלמידים  פוגרפי 

 להסעה  

 כוז ממצאי להגשת השבת תקציבי ממשרד החינוך רי .10

 

  

 ר מסלול(  מיוחד ) פ הסעות תלמידים בחינוך ה 

 המסלולים המדווחים למשרד החינוך ריכוז מספר  .1

 ריכוז מספר המסלולי המתוקצבים ממשרד החינוך  .2
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 בדיקת מספר כיוונים במסלול הסעה לפי קטלוג משרד החינוך  .3

 סעה בדיקת פערי עלויות תקצוב מסלול ה .4

 בדיקת פערי מספר ימי ההסעה המתוקצבים  .5

 בדיקת מספר וסוג הרכבי המתוקצבים בהסעה  .6

 באחוזי השתתפות לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך בדיקת פערי  .7

 בדיקת מסלולים לא מאושרים   .8

 ריכוז ממצאי להגשת השבת תקציבי ממשרד החינוך  .9

 

   מע"מ 

   סה"כ כולל מע"מ

 
שום כספק בספרי המועצה, יש לצרף להצעה אישור מס הכנסה על ניהול ספרים וכן צילום  : אם המציע עדיין לא רהערה

 . צ'ק באופן שיאפשר זיהוי  פרטי חשבון הבנק
 

 .ק מההצעה ולהעביר לספק אחרהמועצה רשאית לבחור חל
 

 ביותר.  חודש בהתקיים התנאי המוקדם 36אלש"ח ללא מע"מ או  140תקשרות עד גובה הה
 
 ה מאשר בחתימתו את פרסום הצעתו באתר המועצה. * מגיש ההצע 

 
 . 45תנאי תשלום: שוטף +  

 
 חתימה  שם המציע: 

  טלפון:

  דוא"ל: 

  פקס:

 
 
 

 lzoran.muni.i-offers@kadima: בלבדמייל הנוכחית לכתובת היש לשלוח הצעת מחיר  
 תפסל למחלקת רכש או למחלקה המזמינה   לאמור הצעה שתימסר בניגוד
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