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 לכבוד

 מתן שירותי הסעות -2.2017רוכשי מכרז 

 

  הסעותמכרז מסגרת למתן שירותי  מתןל 2.2017 מכרז: הנדון

 

למכרז שבנדון, בטור מפורט להלן מענה לשאלות הבהרה בהתאם למסמכי המכרז,  .1
  השמאלי של הטבלה.

 
אחרת, על ידי מי מטעם אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך  .2

המזמין או ועדת המכרזים, ככל כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים 
מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם הינם כמפורט במכתב 

 .ככל שיישלחו, הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו
 

מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש  אינו משנה או גורע במענה זההאמור  .3
  .אחרת

 

על המציעים לחתום עליו, כמו על כל יתר חלקי  .המכרזמהווה חלק ממסמכי  מסמך זה .4
ולהגישו כחלק מן ההצעה. אי חתימה או אי הגשה של המסמך תהווה עילה  המכרז

 .לפסילת הצעת המציע
 

 ג' מעודכנות, טופס הצעה מעודכן ומסמך ג' מעודכן.  –למסמך נלווים הגדרות אזורים ב ו  .5
 

 את ההצעות יש להגיש על גבי טופס ההצעה המעודכן בלבד. .6

 בברכה,
 עלית בביוף
 מרכזת ועדת מכרזים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בהרההמענה לשאלות ה

 סים"למתנ החברה והבהרות תשובות הבהרה שאלות סעיף ד"מס
"איזה סוג רכב ממוגן   1

 נדרש?"
 מקומות ישיבה 7+1רכב בעל 

"אנו חברת מוניות יכולים   2
להגיש הצעה, למרות שאין 

 לנו רכבים גדולים?

הוועדה תדון רק בהצעות העומדות בתנאי הסף 
 המפורטים במכרז.

"בכל האזורים לא מצוין סוג   3
הרכב לתמחור, למעט רכב 

ממוגן אבנים )המופיע 
באזורים ב+ג(. אבקש לדעת 

רכב/ים אני אמור איזה סוג 
לתמחר בכל אחד 

 מהאזורים"

טופס הצעת המחיר עודכן והמציעים יתבקשו 
 –ו  4+1 –להגיש הצעות לשלושה סוגי כלי רכב 

 מקומות. 1+15+נהג ו 7
ההצעות יוגשו על ידי הצעת אחוזי הנחה 

 ממחיר המקסימום לשלושה סוגי כלי הרכב. 

"יש לחברה מנהל תפעול   4
לו הסמכה בשכר. אולם אין 

של מנהל משרד מקצועי 
בתעבורה. עפ"י תקנות 

התעבורה. האם עדיין ניתן 
 לגשת למכרז."

 אין שינוי בתנאי הסף.

"בהצעות מחיר לא מצויין   5
 איזה סוגי רכב נדרשים "

 3ר' תשובה לשאלה 

"מיקום חברת ההסעות הינו   6
באשקלון וברצוני לדעת על 

מקבוצת  איזה איזור
האזורים במכרז רלוונטי 

 לגבנו."

את ההצעות יש להגיש על פי האזורים שנדרשו 
במכרז. מיקום משרד חברת ההסעות אינו 

 מהווה שיקול.

גדרות בהתאם לטופס ההצעה ועל פי ה "איך מבצעים את התמחור?  7
 אזוריםה

"מה התמחור מנקודת   8
 המוצא לנקודת האיסוף?"

הגדרת האזורים התמחור מבוצע על פי 
 וכמפורט בטופס ההצעה

"לגבי המחיר שרשום   9
בטבלה, ומה קורה לגבי 

 נסיעה מאזור לאזור."

 כמצוין בטופס ההצעה ועל פי הגדרות האזורים

"איך אפשר לקבל מפת   10
אזורים כפי שהגדרתם 
 לאיזור א' איזור ב'".?

אין שינוי במסמכי המכרז. הישובים הנכללים 
 טים במסמכי המכרז.בכל אזור מפור

"התחום המעניין אותי   11
מתייחס לאיזור ג', מבקש 

פירוט לגבי אופי, עומס 
והתפלגות העבודה באיזור 

 זה"

 ה' למסמך ב' למסמכי המכרז. 2ר' סעיף 

"האם חובה עלי כזוכה   12
לקחת מכל מקום באיזור 

 ג'?"

 כן

"מה "כוונת המשורר במשפט   13
המתחיל במילים "נקודת 

חישוב מס' הק"מ..." וכן מה 
הרלוונטיות של ת"א, חיפה 

 ירושלים ובאר שבע"

 הגדרת אזור ג' עודכנה כדלקמן:
"הסעות הכוללות נקודת מוצא או יעד מישובים 
שאינם נכללים באזור א' או ב'. חישוב מספר 
הק"מ יעשה מנקודת המוצא לנקודת היעד 

 במסלול הזול ביותר על פי מפות גוגל
יין המלצות לגבי מתן "בענ  14

שרות, האם ניתן להשתמש 
בהמלצה של סך"ת עבורה 

 –אנו מבצעים הסעות מזה כ 
 שנה?" 20

 כן

 אין שינוי בנוסח הסעיף."נדרש רשיונות כלי רכב, מה ו  5סעיף  15



הכוונה בצילום רשיונות רכב  ז-
 מטעם משרד הרישוי"

"מה הכוונה לתנאי זה אינו  6סעיף  16
מה  6ועמוד  4סעיף נדרש. או 

 הכוונה לתנאי זה אינו תקף".

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

"מבקש הסבר עבור שיטת   
 החישוב לאזור ג"

אופן החישוב מתבסס על הגדרת האזור וטופס 
ההצעה המעודכנים. ר' דטגמא בתשובה 

 21לשאלה 
 1סעיף  

 16עמ' 
חודשים ל  36יש לתקן את 

 חודשים 12
 מקובל

 נסיעות עבור הצעה בעניין  17
 האם 13 עמוד' א באזור

 המקסימלי המחיר
' א באזור להסעה שמתייחס

  נקודות 2+ 
 אחד לכיוון מתייחס            

 .חזור להלוך או ההסעה של

 מדובר בהלוך וחזור –כפי שצויין 

 כל כתוב טבלה באותה  
 מעל,  פיזור/  איסוף נקודת
 נקודות 2 ולא נקודות שלוש

 האם  קודם שמופיעים
 ? סופר בטעות מדובר

 נקודת איסוף/פיזור. 2הכוונה למעל 

 1עמוד  18
 פרק א'

 5סעיף 

נרשם, כי תנאי סף  5בסעיף 
להשתתפות במכרז הוא 

כלי רכב  20 -בעלות המציע ב
 2ואילך, מהם  2012משנת 

 16כלי רכב לפחות הינם בני 
מקומות, ולמציעים עבור 

ר ב' אזור א' בלבד או אזו
כלי רכב  10בלבד לפחות 

 2ואילך, מהם  2012משנת 
 16כלי רכב לפחות הינם בני 

 מקומות.
נבקש לחדד ולקבל הבהרה 
מדויקת יותר לענין סוגי כלי 
הרכב הנדרשים לביצוע 
שירותי ההסעות נשוא 
המכרז, וכמות משוערת של 

 כל סוג רכב.

באיזה סוג רכב עיקר  .א
הנסיעות עתידות 

הרשום להתבצע לפי 
בטבלאות האזורים 
שבנספחי הצעות המחיר 
)אזור א'; אזור ב'; אזור 

 ג'; אזור ד'( ?
נבקש שלטבלאות מתן  .ב

הצעות המחיר בכל אחד 
מהאזורים תהיה עמודה 
לפי סוג רכב של 
אוטובוס / מידיבוס / 

מקומות( /  19מיניבוס )
 16אוטובוס זעיר )

 10מקומות,  14מקומות, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בתנאי הסף אין שינוי.
 
 
 

רכב יידרשו לכל  לא ניתן לצפות אילו כלי
נסיעה. כיום מבוצעות הנסיעות בכלי רכב 

 7נהג + ארבעה נוסעים ונהג+ -המתאימים ל 
 15נוסעים ולעיתים רחוקות מאוד נהג+

 מקומות.
 
 

וכן המשקל שניתן להצעות  ר' תשובה לעיל
 המחיר לכל סוג רכב.

 
 
 
 
 
 

טופס ההצעה שונה ויש לנקוב באחוזי הנחה 
 לשלושה סוגי כלי רכב 

 +נהג4
 +נהג7

 +נהג.15
 



 4מקומות(, מונית )
מות(, שכן המחיר מקו

עבור כל אחד מסוגי 
 הרכב הנ"ל הינו שונה.

}נבקש לציין שהנוסח 
לעיל, בא  5האמור בסעיף 

לידי ביטוי בסעיפים רבים 
נוספים בחוברת המכרז, לכן 
ההבהרה שתימסר על ידכם 
הינה רלבנטית גם לסעיפים 

 האחרים{.
 4עמוד  19

 2פרק 
 סעיף ג'

בסעיף ג' נרשם, כי ביטול 
שעות לפני  12הזמנה עד 

מועד היציאה לא יגרור חיוב 
מצד המציע הזוכה. נושא 
ביטול הנסיעה בתוך פחות 

שעות אינו מוסדר  12 -מ
 ואינו ברור דיו.

}נבקש לציין, שגם סעיף זה 
חוזר על עצמו בסעיפים רבים 

 נוספים בחוברת המכרז{.

בטבלאות של אזורי   .א
הנסיעות ישנה 
התייחסות רק לביטול 

שעות  12 -של מתחת ל
שעות לפני ביצוע  6עד 

 הנסיעות.
מחירי ביטול ההזמנה 
המצוינים בטבלאות 
הינם נמוכים מאד ולא 
משקפים את הפיצוי 
הראוי בגין ביטול 
הנסיעה. נבקש לקבוע 
דמי ביטול ראויים לכל 

מסוגי הרכב אחד 
העתידים לבצע את 

 הנסיעות.
כמו כן, אין התייחסות  .ב

לביטול נסיעה תוך פחות 
שעות לפני ביצוע  6 -מ

הנסיעה ו/או לאחר 
 התייצבות הרכב.

במצבים אלו נבקש 
תשלום מלא בגין 

 הנסיעה.

שעות לפני מועד  12אין תשלום בביטול עד 
 היציאה.

 
- יש תשלום חלקי עבור ביטול שיבוצע פחות מ

 שעות לפני מועד היציאה. 6ועד  12
 

 6-יש תשלום מלא עבור ביטול שיבוצע פחות מ 
שעות לפני מועד היציאה ולכן לא נתבקשה 

 הגשת הצעה לגבי ביטול זה.
 

 

 6עמוד  20
 5פרק 

-סעיף ח'
 ט'
+ 

מסמך 
 יב'

)עמוד 

בסעיפים הנ"ל הנכם 
תצהירים  30מבקשים לצרף 

של הנהגים המיועדים לבצע 
הנסיעות, בהם יוצהר כי  את

רישיונם לא נשלל לתקופה 
ימים במהלך  30 -של יותר מ

שלוש שנים שקדמו להגשת 
 ההצעה.

מדובר בדרישה שאינה 
 אפשרית לביצוע, ויוסבר:

 מקובל
 ניתן להגיש או תצהירי הנהגים כנדרש 

 או
של  די מורשי החתימההתחייבות חתומה על י

המציע )באישור חתימות על ידי עו"ד( בנוסח 
 שלהלן: 

 
_____ מורשי החתימה של  -אנו  ____ ו 

המציע, מתחייבים כי לא ישובצו למתן שירותי 
ההסעה על פי המכרז נהגים שרשיונם נשלל 



ראשית נציין, כי חברתנו  .א (43
מקפידה שלא להעסיק 
נהגים בעלי "עבר 
תעבורתי" שלילי, בין 
היתר, של שלילת רישיון 

 ארוכות.נהיגה לתקופות 
שנית, אין לנו כל  .ב

אפשרות מעשית לייעד 
נהגים קבועים  30מראש 

שיבצעו את הנסיעות 
נשוא המכרז. נהגי 
החברה משובצים 
לנסיעות על פי צרכי 
התנועה והנסיעות 
הקבועות והמשתנות 
מדי יום ביומו, ולעתים 
קרובות, נהגי החברה 
מתחלפים על פי שיקולי 
ואילוצי תנועה של 

המשימות החברה ולפי 
 השוטפות.

אנו כמובן שואפים שלכל 
לקוח יהיו את הנהגים 
הקבועים שלו, אך לא 
תמיד הדבר אפשרי. 
לפיכך, אין כל טעם 
בהכנת תצהיר של נהג, 
שכלל לא ידוע אם הוא 
יבצע את הנסיעות נשוא 
המכרז )ואין אנו יכולים 
גם להתחייב שרק הוא 
זה שיבצע את הנסיעות 

ין נשוא המכרז(, ולחילופ
בהחלט ייתכן מצב 
שנסיעה מסוימת תבוצע 
על ידי נהג פלוני שלא 
מסר תצהיר בעת הגשת 

 ההצעה.
שלישית, קיים קושי  .ג

תפעולי ולוגיסטי לזמן 
נהגים )בין  30ולקבץ 

לבד ובין יחדיו( לצורך 
חתימה על התצהיר 
המבוקש, שכן הנהגים 
נמצאים מרבית זמנם 
בדרכים בביצוע 

 הנסיעות.
מידה אשר על כן, וב .ד

והדבר יידרש על ידכם 
בכל זאת, נבקשכם 
להסתפק בתצהיר חתום 
כדין מאת מנכ"ל 
החברה, לפיה לא ישובצו 
לנסיעות נשוא המכרז 
נהגים אשר בעברם יש 

 30 -שלילה של יותר מ
יום במשך שלוש שנים 

 36ימים במהלך  30-לתקופה של יותר מ 
החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת 

 הצעה.
ידוע לנו, כי אם נזכה במכרז, תהא החברה 
רשאית לדרוש המצאת תצהירי הנהגים 
שיועסקו במתן השירותים ובמסגרתה יצהירו 

 על עמידתם בתנאי זה.
ידוע לנו כי אם יתברר ששובץ נהג שאינו עומד 

תהא רשאית  –בדרישה זו במועד שיבוצו 
 800החברה להטיל עלינו פיצוי מוסכם בשיעור 

 כל מקרה.ל₪  
 



 שקדמו להגשת המכרז.
 מסמך ב' 21

טופס 
 הצעת
 המחיר
עמוד 
13-14 

ראשית צוין במכרז שעל  .א
 מחיריםהמציע להגיש 

)ללא מע"מ(, אך 
בטבלאות הצעות המחיר 
נדרש למלא עמודה של 

מהמחיר  אחוז ההנחה
 המקסימאלי.

בהירות לגבי -קיימת אי
מילוי הנתונים, האם 
נדרש שהמציע יציין את 
אחוז הנחה מהמחיר 
המקסימאלי או שמא 
הנכם מבקשים שהמציע 

 יציין את המחיר ?

בטבלאות הצעות המחיר  .ב
אין התייחסות לסוג 
הרכב העתיד לבצע את 
הנסיעה. כאמור בשאלת 

אנו  – 1הבהרה מס' 
מבקשים שבטבלאות 
הצעות המחיר בכל אחד 
מהאזורים תהיה עמודה 
למילוי מחיר לפי כל סוג 
רכב }ראו שאלת הבהרה 

 ({.)ב( לעיל1

בטבלה של אזור ב'  .ג
נרשם, כי נקודת המוצא 

נקודת היעד היא  או
אחד מהיישובים 
המפורטים באזור ב' 

( 4)סעיף ד' בעמוד 
והיישובים שביניהם. נא 

 הבהרה בענין זה.
אם למשל נקודת המוצא 
היא אחד מהיישובים 
לפי הרשימה של אזור ב' 

 מהי נקודת היעד ? –
לחילופין, אם נקודת 

חד היעד היא א
מהיישובים לפי הרשימה 

מהי נקודת  –של אזור ב' 
 המוצא ?

}האם כוונתכם שטבלה 
ב' הינה כמו טבלה א', 
קרי נקודת המוצא 
ונקודת היעד היא מתוך 
רשימת היישובים של 

 אותו אזור{.

 )ב( למסמך ב' מציין  12סעיף 
"על המציע לנקוב באחוז הנחה מהתמורה 
המקסימלית לכל פריט באזור או באזורים להם 
מבקש להגיש הצעתו. מחירי המקסימום אינו 

 מ."כולל מע"
 

בטופס ההצעה נדרש המציע לציין את אחוזי 
ההנחה ממחירי המקסימום כפי שצויינו ואשר 

 אינם כוללים מע"מ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סוגי כלי רכב
טופס ההצעה שונה ויש לנקוב באחוזי הנחה 

 לשלושה סוגי כלי רכב 
 +נהג4
 +נהג7

 +נהג.15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הגדרת אזור ב' עודכנה  כדלקמן:
 

"הסעות שנקודת המוצא או יעד הינה אחד 
היישובים מרשימת הישובים באיזור א' 
והסעות שנקודת המוצא ו/או היעד נכללת  
בישובים המפורטים הבאים .." פירוט הישובים 

 הוא כמפורט במכרז.
 

 הגדרת אזור ג' עודכנה כדלקמן:
"הסעות הכוללות נקודת מוצא או יעד 

א' או ב'. חישוב מישובים שאינם נכללים באזור 
מספר הק"מ יעשה מנקודת המוצא לנקודת 

 היעד במסלול הזול ביותר על פי מפות גוגל.
 

 דוגמאות להמחשה
 
הסעה מרמת אפעל )ישוב הנכלל ברשימת  -

אזור א'( לעיינות )מצוי ברשימת יישובי 
 אזור ב' ( תשולם לפי אזור ב'. 

תשלום  –הסעה מבאר יעקב גבעת ברנר  -



לא ברור הפירוט  .ד
והתמחור המצוין ביחס 

 לטבלה ג'.
נרשם, שהסעות  4בעמוד 

הן מנקודת מוצא או יעד 
נכללים באזור א' שאינם 

 או אזור ב'.
נבקש לקבל דוגמה של 
נסיעות של אזור ג', שכן 
לפי מסמכי המכרז 
מדובר בחלק הארי של 
הנסיעות נשוא המכרז 

 -נסיעות ביום, כ 20 -)כ
 נסיעות בחודש(. 160

 –לגבי טבלה אזור ד'  .ה
לאיזה סוג רכב מתייחס 
המחיר המקסימאלי של 
הנסיעות הרשום בטבלה 
ד' )מדובר במסלול 

לוד, -קבועים ירושלים
 ולהיפך(.

 לפי אזור ב'
האיסוף הוא מחיפה )לא נכלל כלל  אם -

ברשימת הישובים( והיעד הוא תל אביב 
 המדובר בנסיעה לפי אזור ג'. –)אזור א'( 

הסעה ממזכרת בתיה )אזור ב'( לזיכרון  -
 יעקב תשולם לפי  אזור ג'.

 
 חישוב התמורה להסעות באזור ג'

תשלום עבור התייצבות ובנוסף על פי ק"מ 
  מנקדת האיסוף לנקודת היעד.

  . 
 
 
 
 
 

 אזור ד'
 נדרש רכב בעל ארבעה מקומות + נהג. 

 
 
 


