
 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 "ד שבט, תש"פכ

 2020פברואר,  19

 
            לכבוד

 01/21במרכז מס' המשתתפים 
 

 ג.א.נ.,

 

להסעות תלמידים, עובדי הוראה ועובדי מחלקות הרשות עבור מועצה אזורית  21/40מכרז מס'  הנדון:

 1הבהרות   מסמך  -תמר 

 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

  כללי  .1

האם יש צורך להגיש רישיונות נהיגה והעדר 

עבירות מין של הנהגים או שדי ברשימה 

הנהגים + אימות עו"ד כי הנהגים עומדים 

  בכל התנאים הנדרשים ?

מנהל חברת ההסעות ימציא לרשות 

המקומית מסמך ממשטרת ישראל ובו 

רשימת כל הנהגים המסיעים תלמידים 

ברשות, המאשר כי אין להם רישום על 

 עבירות מין

 כללי  .2
תנאי 

 תשלום

נבקש לדעת מהם תנאי התשלום שישולמו 

 ע"י המועצה?

 15תנאי תשלום שוטף +

3.  2,5,12,13 

 2סעיף 

מסמך 

2 ,

סעיף 

2.7 

קיימת אי הבנה וסתירות בנוגע לסכום 

 בערבות. 

מצויין כי גובה הערבות  13 –ו  12בע"מ 

בלבד )ערבות מכרז( ואילו ₪  5000הינה 

כתוב 2.7, סעיף  5בע"מ   

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, "

שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת 

 המציע, בסכום

 10להתקשרות ביחס לכל ₪  5,000של 

קווים. יובהר כי החל מהקו הראשון ועד 

,העשירי כולל  10 -כ תיחשב הערבות 

"קווים, וכן הלאה  

מפורט לנושא חשוב זה, לרבות נבקש הסבר 

קבלת דוגמא כיצד יש לחשב את גובה 

  הערבות.

 

יובהר כי יש להגיש ערבות קיום למכרז 

 ₪.  5,000בגובה של 

הינה  לאחר זכייהערבות ביצוע למכרז, 

 קוים.  10ביחס לכל ₪  5,000

  



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

הנושא מבלבל מאוד ועלול להוביל לפסילת 

 מועמדים

4.  5 ,29-40 2.7 

במידה ואנו ניגשים לכל מסלולי המכרז ללא 

  יוצא מן בכלל, מהי גובה הערבות הנדרשת?

אשמח לדעת מהי הערבות הנדרשת לנספח 

  ? 2? מהי הערבות לנספח א' 1א'

וכאמור מהי גובה הערבות לניגשים לכל 

 המכרז ?

 , הערבותבשל מורכבות וחשיבות 

בטעות טכנית נבקש כי קבלן אשר טעה 

, תהא לו אפשרות להגיש בסכום הערבות

ימים ממועד  7ערבות מתוקנת תוך 

פנייתכם.  נתקלו בעבר בחברות אשר נפסלו 

 בשל טעות בגובה סכום הערבות. 

יש עוד הרבה זמן לפתיחת שנת הלימודים 

  הבאה ועל כן נודה לאישור בקשה זו. 

 1קווים מנספח א 10 -אם החלטתי לגשת ל

כיצד אני  – 2קווים מנספח א' 12ולעוד 

מחשב את גובה ערבות המכרז ? האם יש 

בנוגע  2לנספח א'  1קשר בין נספח א' 

  ?לחישוב הערבות

 תשובה סעיף קודם. ורא

לא תינתן אפשרות להגיש ערבות מתוקנת 

 גם בשל טעות טכנית.

  

5.  3 3.4 

הרכב המיועדים להסעה  צילום מרשיונות

 לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה

נוסעים בשכר, צילום רישיון רכב, להסיע 

תעודת ביטוח ורישיון הפעלה מאת המפקח 

מוניות רישיון הפעלה / זכות  ,על התעבורה

 ציבורית רישיון רכב וביטוח לכל רכב

האם נדרש לצרף  מה הכוונה בביטוח ?

  ?ביטוח חובה עבור כל רכב 

 

 רישיון רכב בתוקף

רישיון הפעלה / הסעה בתוקף )מאת 

 המפקח על התעבורה(

 תעודת ביטוח חובה בתוקף

עבור כל רכב שמוצא לעבודה במכרז. ככל 

והזוכה ירצה לאחר זכייתו לאשר רכבים 

נוספים הדבר יעשה אך ורק באישור 

 מנהלת המחלקה

6.  7 3.13 

 דו"ח עדכני מרשם החברות 

האם נדרש להציג רק את הדף הראשי או 

שנדרש הדוח המלא לרבות השעבודים 

 )מדובר על עשרות רבות של עמודים( 

 

 מלוא הדו"ח.



 

 חתימת המשתתף וחותמת ___________________
 

 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

7.  
הצעת 

 מחיר

נספח 

+א1א'

2 

נבקש לדעת מהם שעות הפעילות לטובת 
מתן שירותי ההסעות, והאם נדרשות 
הסעות בשעות חריגות )מעבר לשעות 

 הלימוד המקובלות במוסדות חינוך( 
כמו כן נבקש לדעת על כמה ימי לימוד 
מדובר בכל מסלול. ונבקש לדעת האם 

 המסלולים הינם להלוך + חזור

כפי שצוין במסמכי המכרז ובפירוט 

לים על פי דרישת המזמין/על פי המסלו

 הצורך.

המסלולים יהיו בהתאם לדרישת 

המועצה. לא בהכרח שאם מבצעים הסעה 

 הלוך יהיה גם חזור.

8.  
הצעת 

 מחיר

נספח 

+א'1א'

2 

מחירי המקסימום אשר ניתנו לטובת 
המסלולים )בעיקר המסלולים לאזור 
ירושלים( הינם נמוכים באופן משמעותי 
ביחס למחירי השוק המקובלים, מתן הנחה 
על מחירים אלו משמע הפסד כספי ניכר 

 למבצע השירות. 
נבקש עדכון מחירים ריאליים 

 ואטרקטיביים יותר 

אין מאחר ו –הסעות חינוך  1בנספח א'

התייקרויות על פי הודעת משרד החינוך 

 המחירים נשארים כפי שהינם .

כלל התיקים יעודכנו בתוספת  2בנספח א' 

 למחיר המקסימלי. 10%של 

9.  
הצעת 

 מחיר
 

האם יש להתייחס לנתון בו מופיע כי 

 המסלול חדש. 

בנוסף האם יש משמעות לצבעים המופיעים 

 בהצעת המחיר ?

לולים כולל היכן יש להתייחס לכל המס

 שמופיע חדש.

 אין משמעות לצבעים.

10.  
אופן 

 ההגשה
3.1 

+  1נבקש להגיש את המכרז בעותק  מקור 
 דיסק און קי 

 נודה לבקשה זו למען איכות הסביבה
מדובר על כמות חומר גדולה הנדרשת 

 ! להגשה

 הבקשה נדחית

 

המועצה בעניין המכרז שבנדון,  הוציאה ו/או תוציאל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שע

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 :דגשים להגשת המכרז

 ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(. .1

בלבד כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע  (נספח א' לחוזהטופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 אופן הגשת ההצעות"." ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: ההצעההגשת  הוראות מלאות בנוגע לאופן .3

 

 

 

הב כ ר  ,ב

 יערית הרוש
מ.מ מנהלת רכש מכרזים 

 והתקשרויות


