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28/12/2020 

 הסעות למתן שירותי  -8.20  מכרז פומבי מס' : הנדון

,  נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה

אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים   או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 . משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

חתום   .1 זה,  לצרף מסמך  יש  חלק ממסמכי המכרז המחייבים.  מהווה  זה  מסמך הבהרות 

המציע  בהצעת  לחברה  המוגשת  המכרז  לחוברת  המציע,  וחותמת  הגשת    .בחתימה  אי 

 מציע.  המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת ה

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר   .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו,  

 .ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי 

 לתשומת לב המציעים    – הבהרות .3

 

כפי ו'( בנוסחו החדש והמעודכן,  נספחיש להגיש את טופס הצעת המחיר ) 

 ולא את טופס הצעת המחיר המקורי. שעלה באתר האינטרנט, 

   מציע שיצרף את טופס הצעת המחיר המקורי, ולא את המעודכן, הצעתו תיפסל.

 
 

 הגדרת "מיניבוס" בכל מסמכי המכרז :  
 
 מקומות ישיבה לפחות.  14מכיל  – מיניבוס" "
 
 

  קבלי רשימתאת  (1ד' נספח) לקובץ התשובות המצורפת בטבלה ימלא מציע •

 .שבכוונתו להשתמש בשירותיהם לצורך אספקת הסעות המשנה

, לעמידה בתנאי ההתקשרות מכוח המכרז התחייבות  כתביצרף להצעתו  המציע •

קבלן משנה   כלע"י  חתום כשהואהמצורף לקובץ התשובות,  2ד' נספח בנוסח

)יש לצרף כתבי התחייבות כמספר קבלני  "ד. עו"י ע חתימהאימות  כולל, מטעמו

 המשנה( 

 

 אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  מסמכים

 

 



2 
 

 

  ' מס

 י סידור

 תשובת החברה למתנ"סים  שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד 

למציע    6 1
המגיש  

 -למחוז ת"א
נדרש כי 

בבעלותו או 
בשליטתו 

  80לפחות 
מוניות 

ומיניבוסים 
 יחד

האם ניתן . 1
להגיש ולהיעזר 

ברכבי קבלני  
 משנה ?

מה אחוז . 2
המוניות הנדרש 

 למחוז? 

  תנאי סףל 8סעיף ב. על אף הקבוע 1

הרכב המיועדים  בעלות או שליטה בכלינדרשת )לפיו 

 לבצע( יובהר בזאת, כי מציע רשאי לביצוע ההסעות

נהגים באמצעות  השירותים, כולם ו/או חלקם, את 

  והם בעלי רישיון  מוניותשברשותם  פרילנסרים

של ישות משפטית   מוניותוכן באמצעות מתאים, 

שהמציע   , בכפוף לכךחברת בתלרבות של , אחרת

המשנה   נ/יעל זהות קבליצהיר במסגרת הצעתו 

מתקיימים גם בקבלני הבאים שתנאי הסף ובלבד 

יש   וצורפו האישורים הנדרשים להוכחתם  המשנה

  6, ע"פ סעיף רישיון בר תוקף להפעלת מוניתלצרף 

 לתנאי הסף.

 7, ע"פ סעיף אצל קבלן המשנה  מוסמך קצין בטיחות

 לתנאי הסף.

התחייבות קבלן המשנה כי כל הנהגים  •

שיועסקו על ידו במתן השירותים יהיו בעלי  

אישור משטרה בתוקף, נהג באזור ממוגן 

 בעל רישיון לשאת נשק

בעל אישור משטרה תקף   –אם נהג פרילנסר  •

  כאמור וככל שמיועד לספק שירותים באזור

 הממוגן בעל רישיון לשאת נשק.

המציע ימלא בטבלה המצורפת לקובץ התשובות, את  

רשימת קבלי המשנה שבכוונתו להשתמש בשירותיהם 

 לצורך אספקת הסעות.

את המסמכים הבאים, חתומים ע"י   יש להציגבנוסף 

 כולל אימות כדין קבלן המשנה

)מצורף   2ד'  נספחח בנוסהתחייבות כתב  .א

בתנאי   לעמידהלתשובות ההבהרה( 

 . ההתקשרות מכוח המכרז

 ב'( נספחהשירותים )מפרט  .ב

 חתימה בתחתית כל עמוד. 

 

יובהר כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף לפי סעיף  

(, נדרש כי המציע צבר את הניסיון 6)עמוד  10

המינימלי בעצמו. לא ניתן לייחס למציע ניסיון של  

 . או של תאגיד אחר נהגים עצמאיים
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חלה על  , מובהר, כי האחריות למתן השירותים כולם

הזוכה לרבות שירותים שסיפק באמצעות נהגים 

 , או תאגיד אחר. יםעצמאי

 

.  כמות כלי הרכב המינימלית הנדרשת לכל מחוז 2

למסמכי   6לתנאי הסף )עמוד  8לצורך עמידה בסעיף 

 המכרז( 

  בחינה יוםעל פי חלוקה למוניות ומיניבוסים עבור  

 כלהלן:  בהיקפים הבאים,  לפחותאחד הינה 

  80או  מוניות 68-מיניבוסים ו 12 -מחוז ת"א ומרכז 

  מיניבוסים

 10או  מוניות 8-מיניבוסים ו 2 -מחוז דרום

 .  מיניבוסים

  85או  מוניות 50 -מיניבוסים ו 35 -מחוז חיפה וצפון 

 מיניבוסים

 10או  מוניות 7 -מיניבוסים ו 3 – מחוז ירושלים

 מיניבוסים

 

 אין התחייבות כלשהי מצד המזמינה 

של מוניות / מיניבוסים למועד בחינה  לשיעור מסוים 

 אחד או בכלל. 

  / יובהר כי מציע רשאי להגיש הצעה גם אם בבעלותו

בכל  ו מיניבוסים בלבד )ללא מוניות( אולם שליטתב

 חייב להגיש הצעת מחיר גם עבור ק"מ למונית.מקרה 

 לא תתקבל הצעה שנוקבת רק בתעריף למיניבוס. 

 

ל המציע לקחת בחשבון כי בגין הזמנת ע ,כמו כן

נקודות  5הכוללת עד בכלי רכב אחד הסעה 

 –בסה"כ )כולל נקודת היעד המשותפת(איסוף/פיזור 

, גם אם למוניתק"מ התמורה תחושב ע"פ תעריף 

ההסעה סופקה על ידו בפועל באמצעות מיניבוס או  

 כלי רכב אחר, אלא אם צוין אחרת ע"י המזמינה. 

 

קודות איסוף/פיזור )כולל נקודת היעד נ 5-מעבר ל

המשותפת( באותו כלי רכב, התמורה תחושב לפי ק"מ 

 למיניבוס.

 

ככלל, הזמנת העבודה שתישלח לספק הזוכה תכלול 

,  את כמות וסוג כלי הרכב הדרושים לכל מועד בחינה

כמות הנוסעים ביחס לכל הסעה וכן את מספר  

 . נקודות האיסוף והפיזור בכל הסעה
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2 

6 8 

למציע  
המגיש  
הצעתו  

למחוז דרום 
נדרש כי   –

בבעלותו או 
בשליטתו 

  10לפחות 
מוניות 

ומיניבוסים 
 יחד

האם נוכל להגיש 
כלי רכב גדול יותר 

במקום מוניות  
ונתמחר לפי 

 מוניות?

( לעיל. המציע יוכל לעשות 2)1ראה תשובה מס' 

שימוש בכלי רכב גדולים יותר, אולם התשלום יהיה 

 ר כלי הרכב הנדרש.בהתאם לתימחו

 

3 

6 8 

להוכחת 
עמידתו 

בתנאי זה,  
יחתום 

המציע על  
תצהיר 
 נספחבנוסח 

ד' ויגיש 
רשימת כלי 

הרכב 
בבעלותו ו/או  

בשליטתו 
העומדים 
בדרישות 

 המכרז.

אם אין בידינו  
מוניות הרשומות  
על שמנו אלא על 
שם חברה אחרת 

וביננו הסכם 
נוטריוני וללא 

העברת בעלות. 
להשתמש בהן נוכל 

 במכרז? 

 ( לעיל 1)1ראה תשובה לשאלה מספר 

4 

6 8 

להוכחת 
עמידתו 

בתנאי זה,  
יחתום 

המציע על  
תצהיר 
 נספחבנוסח 

ד' ויגיש 
רשימת כלי 

הרכב 
בבעלותו ו/או  

בשליטתו 
העומדים 
בדרישות 

 המכרז.

האם נוכל להגיש 
כלי רכב מסוג  

מיניבוסים במקום  
מוניות ונתמחר  

 לפי מוניות? 

 2תשובה לשאלה מספר ראה 

5 

6 8 

להוכחת 
עמידתו 

בתנאי זה,  
יחתום 

המציע על  
תצהיר 
 נספחבנוסח 

ד' ויגיש 
רשימת כלי 

הרכב 
בבעלותו ו/או  

בשליטתו 

יש אפשרות 
להשתמש בקבלני 

משנה בשלב הגשת  
 ההצעות? 

 ( לעיל.  1)1ראה תשובה לשאלה מספר 
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העומדים 
בדרישות 

 המכרז.

6 

34 11 

למען הסר 
נסיעה ספק, 

לכל כיוון 
תתומחר  

 בנפרד.

בהצעת המחיר 
התמחור הוא 

 לכיוון אחד?

 כן

7 

6 10 

במהלך 
,  2017השנים 

2018 ,2019  
המציע סיפק 

שירותי 
הסעות 

במוניות ו/או 
מיניבוסים 

ו/או 
אוטובוסים  

 2ללפחות 
לקוחות בכל 
שנה לתקופה  

רצופה  
שאינה 

 10-פחותה מ
 חודשים. 

אם אנחנו רוצים 
הצעה להגיש 

למחוז דרום ומחוז 
ירושלים אז פירוט 

הותק בשירותי  
ההסעות הנדרשות 

בסעיף זה חייב 
להיות בהתאם 

לאזור עליו נגיש 
הצעה או לא משנה 
באיזה אזור בארץ  

 ביצענו עבודות? 

לתנאי הסף, אין   10לצורך הוכחת הניסיון לפי סעיף 

הכרח ששירותי ההסעות סופקו באותו אזור אליו 

 . מוגשת ההצעה

8 

3 10 

כי  "יודגש 
החברה 

בכל   רשאית 
עת לשנות את  

המועדים 
וכן  שהוזמנו 
או  להגדיל 
את   להקטין 

כמות  
ההסעות 

לכל  הנדרשת 
ובלבד  בחינה 

שהודעה  
נמסרה לזוכה  

 20:00עד  
ביום   בערב 
מועד  שלפני 

הבחינה,  
כמפורט  
במפרט  

 " .השירותים

בשים לב כי מסירת  
בשעה   ההודעה 

היא    20:00 בערב 
רוב שעה של על פי  

מועטה   פעילות 
בחברות ההיסעים,  
את  לשנות  נבקש 
עד   ההודעה  שעת 

 בערב.  18:00לשעה  

תוכן   כי  נבקש 
זו   שאלה  ומהות 
סעיף   על  גם  יחולו 

,  19בעמוד    43
לתשלום  בהתקשר 
הסעה  ביטול  עבור 

השעה     20:00טרם 
 בערב.

 

 אין שינוי ממסמכי המכרז

9 

6 8 

"מועד 
עלייתם  

של  לכביש 
הרכב  כלי  

או   שבבעלות 
בשליטת 

המציע  

ניתן  .1 האם 
את   לספק 

השירותים 
הנדרשים 
באמצעות 

רכבים אחרים 
אינם  אשר 

 לעיל.  2-ו 1ראה תשובה לתשובות מס'  .1

 ( לעיל. 1)1ראה תשובה לשאלה מספר  .2

מקובל. רק המציע הזוכה יידרש להגיש   .3

תצורף רשימה  העתקי הרישיונות. להצעה 

בלבד הכוללת את הפירוט הנדרש ביחס לכל 
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)מוניות 
ומיניבוסים( 

לצורך 
אספקת  

השירותים 
מורשים 

בשכר  להסיע 
דין,  כל  ע"פ 
לפחות  הינו 

ספטמבר  
2015 

 ואילך..." 
"להוכחת  

עמידת 
המציע בתנאי  
יחתום  זה, 
על  המציע 
תצהיר בנוסח 

ד' ויגיש    נספח
כלי   רשימת 

הרכב 
בבעלותו ו/או 

בשליטתו 
העומדים 
בדרישות 

המכרז. 
כלי   רשימת 
תכיל   הרכב 
סוג   את 
מספר   הרכב, 
ומועד  רישוי 
הרכב  עליית 
כמו   לכביש. 
יצורפו  כן 

העתקי 
כלי  רישיונות 

הרכב 
המיועדים  

 להסעה". 
 

יורדים 
בגודלם  

ממוניות  
ומיניבוסים, 

כגון 
אוטובוסים/מ

 יקרובוסים?
 

האם  .2 כן,  כמו 
להעניק   ניתן 
את השירותים 

באמצעות 
רכבים 

הנמצאים 
בבעלות חברת 
הנמצאת   בת 

בשליטה 
ידי   על  מלאה 

 המציעה? 
 

לדעתנו, צירוף   .3
העתקי 

כלי  רישיונות 
הרכב, 

בהתאם 
להיקף 

עשוי   השירות, 
להוביל לבזבוז  
נייר  דפי  של 
מכיוון  לשווא. 

שהחברה  
דוגלת 

על   בשמירה 
איכות  

הסביבה, 
להוסיף  נבקש 
כלל  את 

המידע 
הרלוונטי 

המופיע  
ברישיונות 

לפירוט  הרכב 
הרכב  כלי 
שעלינו להגיש,  

בתוספת  
עו"ד   אישור 

לאימות 
המצוין 
 בפירוט.

 

כלי הרכב כולל תצהיר ואימות חתימה ע"י  

ד'  נספחב  9, בנוסח הטבלה בסעיף עו"ד

    למסמכי המכרז.

10 

6 10 

על  כי  "יודגש 
המציע להציג 

לקוחות 
מדי   שונים 

 שנה" 

מספקת  החברה 
הסעות  שירותי 
טווח  ארוכי 
שונים.   ללקוחות 

האם בהתאם,  
לקוחות   הצגת 
השונים   החברה 
ניתנים   להם 
לטווח   שירותים 

לתנאי הסף המקצועיים ישונה כך שאין  10סעיף 

הכרח להציג לקוחות שונים מדי שנה אלא ניתן להציג  

 . 2019, 2018,  2017את אותם לקוחות ביחס לשנים 

 ללא שינוייתר הוראות הסעיף 
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על   עונה  ארוך 
להצגת   הדרישה 
לקוחות שונים מדי 

 שנה? 

11 

16 6 

 

"יובהר כי 
הסבת זכויות  

ע"פ המכרז 
לקבלני 

משנה אינה 
מותרת  
והספק 

הזוכה נדרש 
לספק את  

השירותים 
אך ורק  

 " .בעצמו

כאמור   בסעיף 
נקבע כי חל איסור  
קבלני  העסקת  על 
לביצוע   משנה 
למרות  השירותים. 
בסעיף  האמור, 

בעמוד  37  44.ד' 
נקבע כי אין להסב  
את  להעביר  או 
מבלי  ההסכם 
את   מראש  לקבל 
המזמין  הזמנת 

  9בכתב, וכן בסעיף  
כי    47בעמוד   נקבע 

מכל  לגרוע  מבלי 
מהוראות  הוראה 
לעניין   זה  הסכם 
ההסכם,  הסבת 
בו   ובמקרה 
השירותים או חלק  
יינתנו על ידי  מהם 
קבלני משנה מטעם 
הספק   על  הספק, 
בידי   כי  לדאוג 
המשנה   קבלני 
ביטוח  פוליסות 
בהתאם   נאותות 

והיקף  ל אופי 
 ההתקשרות עמם.

לאמור,  בהתאם 
לאופי  ובהתאם 
הנדרש,   השירותים 
את   לתקן  נבקש 
הנדון  הסעיף  נוסח 
שיאפשר  כך 
קבלני  העסקת 
מתן   לצורך  משנה 

 השירותים. 

 לעיל.   1ראה תשובה לשאלה מספר 

12 

17 18-17  

 

"רכב 
ההסעות 

להגיע  נדרש 
שצוין  ליעד 

בהזמנה 
)מקום 

עד  הבחינה( 
יאוחר  ולא  

שעה  מחצי 

 

להגעה   הדרישה 
חצי   לחכות  ו/או 
ביצוע  טרם  שעה 
הנסיעה הינה בלתי  
ביחס   מידתית 

לשירותים 
ולתנאי   הניתנים 

עשויים  הדרך אשר  
מועד   על  להשפיע 

 

 

   ונה כדלקמן:יש   למסמכי המכרז 16בעמוד  18סעיף  

 רבע שעה לפחותהספק להגיע למקום הבחינה  על"

 200איחור יגרור אחריו קנס של ..."סיומה מועד לפני

 ₪ לאירוע.  

  התחלת טרםיודגש כי ביחס לזמן ההגעה ליעד 

 אין כל שינוי.   –הבחינה 
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תחילת  לפני 
 הבחינה..." 

 

הספק  "על 
להגיע למקום 

הבחינה  
חצי  לפחות 
לפני  שעה 
סיומה,   מועד 
שצוין  כפי 

בקובץ 
ההזמנה,  

עד  ולהמתין 
להגעת 

 הנוסעים" 

ו/או   ההגעה 
להבנתנו,   האיסוף. 
המתנה   ו/או  הגעה 

דקות עונות   15של  
להגעה   הצורך  על 
ו/או   בזמן  לבחינה 
להגעת   להמתין 

הנוסעים  
את   המסיימים 

 הבחינה. 

 

 

 

 

13 

19 35 

"נציג החברה 
רשאי,   יהא 
שיהא   מבלי 
לנמק  עליו 
לדרוש   זאת, 

מהספק 
את  להחליף 

ו/או הנהג  
אחד 

העובדים  
והספק 

מתחייב 
מידית   למלא 
דרישת   אחר 

 הממונה" 

כי  בהתחשב 
עשויה   נהג  החלפת 
סביר   זמן  לקחת 
קבלת  מרגע 
מנציג   הדרישה 

החברה 
נבקש  למתנ"סים, 
הנוסח   את  לשנות 
שהספק  כך 
למלא  מתחייב 
דרישת   אחר 
זמן  תוך  הממונה 

 סביר.

 

מהות  כי  נבקש 
זו  שאלה  ותוכן 
סעיף   על  גם  יחולו 

 . 42בעמוד  117

 

הספק ימלא את דרישת הממונה להחלפת נהג, בתוך 

 ימי עבודה ממועד הדרישה.  7

14 

19   

התייחסותכם   אנא 
ההתנהלות   לאופן 
החברה   מול 

למתנ"סים 
החריגים   במקרים 
החברה   על  בהם 
לבקש את החלפתו 
כגון:   הנהג,  של 
חופשה   מחלה, 
בידוד   פתאומית, 

 וכיו"ב. 

הזוכה לזהות הנהג בכל נסיעה  אין התחייבות מצד 

 )ובלבד שכל נהג עומד בדרישות המכרז(

הזוכה מחויב לספק את השירותים על פי ההזמנה  

ובמקרה של היעדרות פתאומית של נהג, עליו למצוא 

 פתרון הולם על מנת לעמוד בכל התחייבויותיו. 

15 

19 47 

"החברה  
רשאית   תהא 
ו/או  להגדיל 
ו/או  לצמצם 
את   לשנות 

היקפי 

נבקש כי בכל  
מקרה של גידול 

ו/או צמצום ו/או  
שינוי היקף 

הנסיעות ו/או 
כמות הנוסעים 

 אין שינוי ממסמכי המכרז.

מחירי ההצעה מחייבים את המציע לאורך כל 

 ההתקשרות ולא ניתן לסטות מהם. 
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ההסעות ו/או 
כמות  

בכל  הנוסעים 
ו/או  הסעה 
יעדי ההסעות 

מועדן, ו/או  
פי  על  והכל 
דעתה  שיקול 
פי  על  ו/או 

הנחיות 
משרד החינוך 
כפי שיתקבלו 
לעת.  מעת 
כי   מובהר 
מקרה   בכל 
מתן   תעריפי 

השירותים 
שננקב   כפי 

בהצעת 
לא   המחיר 

 " .ישתנו

בכל הסעה ו/או  
ו/או  יעדי ההסעות 
מועדם, אשר 

יתפרש כשינוי 
מהותי מהקבוע 

במכרז, תהיה  
רשאית החברה 

לפנות בהצעה 
פרטנית לחברה 

 למתנ"סים בנושא. 

ככל שמדובר בהגדלת / צמצום היקפי ההסעות, הרי  

התמורה לזוכה תחושב על פי הביצוע בפועל, שממילא 

המעודכן של הצעת  נספחבהתאם להוראות המכרז וה

 להלן(.  18המחיר )ראה תשובה לשאלה 

16 

21 59 
מודל 

 הקנסות

בשים לב כי שיעורי  
גבוהים   הקנסות 
מאוד ביחס להיקף 

השירותים 
שתשולם   ולתמורה 
נבקש  לזוכה, 
את  להוריד 

 . 50%-שיעורם ב

 מסמכי המכרזאין שינוי מ

17 

26 16 

"המציע  
ככל   מתחייב 

שיוכרז 
כי   כזוכה 
כל  את  יבצע 

הוראות 
המכרז, 
ההסכם 

ומסמכיו  
במלואם 

במתן   ויתחיל 
השירות 

או   מידית 
יום אחר  בכל 
שיידרש,  כפי 
לוח  פי  על 

זמנים 
על  שייקבע 
החברה  ידי 

וימשיך 
בנתינתו 
בתנאים  

המפורטים 
 בהסכם"

 3בעמוד    9בסעיף  
המציע  כי  נכתב 
יידרש  הזוכה 
למתן   להיערך 
באופן   השירותים 
הודעה   עם  מידי 
יאוחר   ולא  הזכייה 

עבודה   7-מ ימי 
החברה.   מהודעת 
הניגודיות   בשל 
הסעיפים,   שבין 
הבהרתכם   אנא 
הנכון  הסעיף  מהו 
לפעול   הזוכה  שעל 

 לפיו.  

 

השירותים יידרשו מהספק הזוכה לראשונה החל  

בחינות בשבוע אחד,  7- בחינות ל 2)בין   1.2.21 -מיום

ביחס לתקופת בחינות חורף  –חלקן באותו היום 

או באילו   תשפ"א( בשלב זה לא ידוע באילו מחוזות

 ישובים. 

בכפוף להשלמת ניתוח השירותים יוזמנו כאמור 

שיאפשר היערכות באופן ההצעות ובחירת זוכה 

 , לדעת המזמין.  במועדים אלו לאספקת השירותים
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18 

34-33   - 
 –ו'  נספח

 הצעת מחיר 

מצוין כי    10בסעיף  
לספק  התמורה 
תחושב על פי מספר  

הקילומטרים 
בפועל.   שבוצעו 
בהתאם לשירותים 
צריכה   המוצעים, 
הפרדה   להיות 
בין  בתמחור  ושוני 
שיתבצעו   נסיעות 
מיניבוס   באמצעות 

נסי ות עובין 
שיתבצעו 

 באמצעות מונית.

 

הצעת המחיר תשונה כך שעל המציע לנקוב בתעריף 

לק"מ ביחס לכלי רכב מסוג מונית, ותעריף לק"מ 

 ביחס לכלי רכב מסוג מיניבוס.

 

ו'( בנוסחו  נספחיש להגיש את טופס הצעת המחיר )

 טופס הצעת המחיראת  החדש והמעודכן, ולא

 המקורי.

 

מציע שיצרף את טופס הצעת המחיר המקורי, ולא  

 את המעודכן, הצעתו תיפסל.  

19 

43 26 

"נותן 
השירותים 

מתחייב 
לפצות  

את   ולשפות 
החברה, מייד 
דרישתה  עם 

הראשונה, 
במידה 
ותחויב 

בתשלום מכל 
וסוג   מין 
ובכל  שהוא 
שהיא,   דרך 
על לא  לרבות 
של   בדרך  רק 

"תביעה  
משפטית", 

ו/או בדרך של  
ישת "דר

תשלום"  
כאמור,  

למפעיל ו / או 
לעובדיו ו /או 

 למועסקיו" 

נבקש לשנות את  
הנוסח הסעיף כך 
שנותן השירותים 

מתחייב לפצות 
ולשפות את 

החברה, בכפוף 
לקבלת פס"ד 

חלוט ובכפוף למתן 
לנותן השירותים  
היכולת לנהל את 

הגנתו, כאשר 
סיפא הסעיף 
 תישאר זהה.

 אין שינוי ממסמכי המכרז

20 

43 28 

"הספק 
מצהיר, כי 

ידוע לו שכל  
מידע 

שיימסר לו 
על ידי 

החברה הינו  
סודי, ואין 

 לפרסמו" 

את  לשנות  נבקש 
כך  הסעיף  נוסח 
כי  מצהיר  שהספק 
בסודיות   ישמור 
מידע  כל  מוחלטת 
למכרז  הנוגע 

ולשירותים  
זולת   בו,  הכלולים 
מידע שהינו פומבי, 
המפורט   כגון 

 להלן: 

 אין שינוי ממסמכי המכרז
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שהינו   .א מידע 
ברשות 

 הציבור; 
שהינו   .ב מידע 

הספק  בחובת 
לפרסם 

מתוקף צו בית  
או  המשפט 
 רשות רשמית;

מידע  .ג
שהחברה  

את   אישרה 
 פרסומו;

מידע  .ד
שהתקבל מצד 
באופן  ג' 
שלא  עצמאי 
את   מפר 

ההתחייבות 
על   לשמירה 

 סודיות;
שהפך   .ה מידע 

 לנחלת הכלל; 
הנוגע   .ו מידע 

לחברה,  
לעובדיה  

ומטעמה, 
ייחודי   שאינו 

 לחברה; 
אשר  .ז מידע 

ידי פו על  תח 
 הספק.

21 

44 36 

"הפרה  
יסודית" 

הסכם  לעניין 
 – זה 

הגעת   אי  א. 
הסעה 

לבחינה,  
רכב   לרבות 

 .חלופי

התניה  ב. 
ביטול  ו/או 
ו/או  רישיון 
של  פקיעה 

 רישיון. 

הפרת  ג. 
חוק   הוראות 
שכר מינימום  

 .על ידי הספק

העסקת   ד. 
ללא  עובד 

האישור 
פי  על  הנדרש 

החוק 
למניעת 

נבקש למחוק את  
סעיף א': "אי 

הגעת הסעה  
לבחינה, לרבות  

רכב חלופי"  
מהגדרתו כהפרה 
יסודית מהסיבה  

הפשוטה שעשויים  
להיות מקרים 

בהם לא יתאפשר 
לספק להגיע, כגון  

סגר לאור משבר  
הקורונה )כאמור 

בעמוד  40בסעיף 
45 .) 

הגעת ההסעה ליעד, ובמועד הדרוש, הינה הכרחית  

)כאמור, מדובר לרוב בהסעות תלמידים לבחינות( 

ולכן אי עמידה בהתחייבות זו מהווה הפרה יסודית  

בגינה רשאית המזמינה להודיע לספק הזוכה על  

 ביטול ההתקשרות עמו

כל עוד הבחינה מתקיימת ולא נשלח לספק ביטול  

התחייבויות תיחשב כאמור  הזמנה, אי עמידה ב

 כהפרה מצד הספק. 

 

 אין שינוי ממסמכי המכרז.  
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של  העסקה 
מין  עברייני 

במוסדות  
מסוימים, 

  –תשס"א  
2001 . 

22 

46  - 
סעיפי 

 האחריות

נבקש כי כלל נסחי  
האחריות   סעיפי 
ישתנו בכך שהספק 
לכל   אחראי  יהיה 
ככל   אבדן,  או  נזק 
בכפוף   שייגרמו, 
לקבלת פס"ד חלוט 

 בכל נושא ונושא.

 אין שינוי ממסמכי המכרז

23 

48  - 
סעיפי 

פיצויים בגין  
 נזקים

שמודל  מכיוון 
על  עונה  הקנסות 
לקבלת  הדרישות 
נזקים   בגין  פיצוי 

המתקשרים 
נבקש   לשירותים, 
את   למחוק 
על   הללו  הסעיפים 
כפל  למנוע  מנת 
שאינו   פיצוי 

 מוצדק.

 אין שינוי ממסמכי המכרז

24 6 

8 

"מועד 
עלייתם  

לכביש של  
כלי הרכב 

שבבעלות או 
בשליטת 

המציע  
)מוניות 

 בוסים(" יומינ

האמור  פי  על 
בסעיף הנ"ל המציע  
להיות   צריך 
מי  או  הבעלים 
מוניות  שבשליטתו 
ומיניבוסים לביצוע  
נשוא  הנסיעות 
זו  שאלה  המכרז. 
לנושא   נוגעת 

ה"שליטה"  
 ברכבים.

המציע  כי  יוסבר, 
הסעות   חברת  הינו 
בארץ,  מאד  גדולה 
של   הבעלים  והינה 

אוטובוסים; 
מידיבוסים; 

וסים מיניב
עד     19)להסעת 

וכן   נוסעים(; 
אצ"זים להסעת עד  

ו  13   16  -נוסעים 
 נוסעים. 

המציע   כי  יצוין, 
של   הבעלים  אינו 
מוניות   רכבי 

עד    4להסעת 
ואולם   נוסעים, 
המציע סיפק בעבר 
כיום  ומספק 
הסעות  שירותי 
בהיקפים  במוניות 

 לעיל.  1ראה תשובה לשאלה מס' 
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עבור   מאד  גדולים 
של  עובדים  ציבור 
גדולים   לקוחות 
זאת  ברחבי הארץ, 
הפעלת   באמצעות 
חברות ו/או תחנות  
כקבלני  מוניות 
מטעם  משנה 
יש   שעמם  המציע 
הסכמי  למציע 

התקשרות  
שירותי  לאספקת 

 הסעות במוניות.
נבקש לוודא, למען 

הסדר הטוב, כי  
המציע יוכל לספק  

שירותים אלו עבור 
הנסיעות נשוא 

המכרז, וכי הדבר  
מקובל ועומד 

מבחינת דרישות  
הסף של עורך 

ככל  המכרז.
שהדבר מקובל, 

יוכל המציע לצרף 
את צילומי 

רישיונות הרכבים 
של אותן מוניות  

כפי שנדרש 
 בהוראות המכרז. 

25 

6 8 

למציע  
המגיש  
הצעתו  

  -למחוז דרום
נדרש כי 

בבעלותו או 
בשליטתו 

  10לפחות 
מוניות 

ומיניבוסים 
 יחד

האם לצורך עמידה 
אפשר  בתנאי זה 
להגיש רק 

רישיונות של 
 מיניבוסים?

ניתן להגיש הצעה הכוללת אך ורק  מיניבוסים ואולם  

המציע בכל מקרה מחויב לנקוב בהצעת מחיר למונית 

( 2)1וייקח בחשבון את הכלל המצוין בתשובה לשאלה 

 לעיל, באשר לחישוב התמורה על פי תעריף למונית. 

 

26 

6 8 

מועד עלייתם  
לכביש של  
כלי הרכב 

שבבעלות או 
בשליטת 

המציע  
)מוניות 

 ומיניבוסים(

האם ניתן להגיש  
רישיון רכבים 

בשליטת החברה 
ולא בבעלותה אשר 

נמצאות בבעלות 
חברת הבת. יש  

לציין לשתי  
החברות אותו  

 בעלים? 

 לעיל.   1ראה תשובה לשאלה מספר 

27 

   כללי 

נבקש לדעת האם 
יש מפרט כלשהו 

של מערך ההסעות 
ללמוד  שאפשר

ממנו לגבי היקף 

 לא קיים.

מערך ההסעות משתנה בכל מועד בחינות, בין היתר 

 בהתאם לדרישות משרד החינוך. 
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ההסעות, 
 התדירות וכולי.

 

28 

   כללי 

  -קבלני משנה
קיימת סתירה בין  

המכרז לחוזה 
באשר לחיבור 

הפוטנציאלי בין  
חברת מוניות  

לחברת הסעות 
אשר לה 

מיניבוסים 
ושיכולות לגשת 

יחד או בנפרד  
בחיבור כקבלני 

של  6משנה. בסעיף 
ב במכרז   נספח

מצוין כך "יובהר 
כי הסבת זכויות  

ע"פ המכרז קבלני 
משנה אינה 

מותרת והספק  
הזוכה נדרש לספק 
את השירותים אך  
ורק בעצמו" ואילו 
בהסכם בפרק של 

הסבת זכויות  
מצוין  58בסעיף 

נותן  כך :"
השירותים לא יסב 

את ההסכם או  
חלק הימנו לאחר 

או לאחרים וכן לא 
יעביר ו/או ימסור 
לאחר כל זכות או  

חובה לפי הסכם  
זה אלא בהסכמת  

הממונה ו/או 
החברה בכתב  

.סעיף  59ומראש.
זה הינו סעיף 
יסודי ומהותי  

והפרתו תיחשב 
כהפרה יסודית של 
ההסכם, כהגדרתה  

לחוק  6בסעיף 
החוזים (תרופות  

בשל הפרת הסכם), 
 .  1970 –תשל"א 

אי לכך ובהתאם   
לזאת אנו  

מעוניינים להבין 
האם ניתן לגשת 
כחברת הסעות  

אשר המצבת שלה 

 לעיל.  1ראה תשובה לשאלה מס' 
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מכילה מיניבוסים 
כאשר קבלני  

המשנה יהיו חברת 
המוניות אתה אנו  

 עובדים היום ? 

29 

6 8 

יצורפו  
העתקי 

רישיונות כלי 
רכב  

המיועדים  
 להסעה 

למחוז צפון וחיפה  
רישיונות   85נדרש 

האם  ניתן   
להסתפק רק    

ברשימת כלי הרכב  
ובהצהרת מנכל  
החברה  בעימות 

עוד  ובעמד הזכייה  
להציג את 
 הרישיונות 

 ( לעיל.  3)9ראה תשובה לשאלה מס' 

30 

34 16 

הסעה 
בגבולות 

מחוז  צפון 
 וחיפה 

יש לתמחר נסיעה 
קמ ועל כל  30עד 
 מ נוספים "ק 10

האם צריך לפצל  
את התמחור   

למונית בנפרד  
 ומיניבוס בנפרד

משום שמחיר  
מ במונית   "לק

אינו  דומה  
 למיניבוס

הצעת מחיר  נספחלעיל ו 18ראה תשובה לשאלה מס' 

 מעודכן.

נספח  34 31
 ו'

האם המחיר 
מתייחס  

לרכב גדול /  
 מונית ?

  30הסעה עד 
ק"מ/ עד כל 

ק"מ  10
נוספים )או 
 חלק מהם( 

המחיר  האם 
מתייחס לרכב גדול  

 מונית ? /

הצעת מחיר  נספחלעיל ו 18ראה תשובה לשאלה מס' 

 מעודכן. 

 כללי  כללי  34 32

 

לא ראינו 
התייחסות לזמן 

ההמתנה של הנהג 
 עם הרכב.

נא לציין כיצד זה 
מחושב ומה עלות 
שעת המתנה לפי  

 סוג הרכב

 לא תשולם תמורה נוספת עבור המתנה 

 

נספח  34 33
 ו'

עד    30הסעה 
 ק"מ/ 

  10עד כל 
ק"מ נוספים 

ק"מ/   30הסעה עד  
כל   ק"מ    10עד 

חלק   )או  נוספים 
 מהם(

הצעת מחיר  נספחלעיל ו 18ראה תשובה לשאלה מס' 

 מעודכן.
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)או חלק 
 מהם(

כי   יתכן  לא 
הצעת המחיר 
יהיה  למונית 
למחירו  זהה 
 של רכב גדול.  

את  לפצל  אבקש 
הצעת המחיר עבור 

 סוגי רכבים 2

בנפרד   מונית  עבור 
 ועבור רכב גדול. 

הצעת   כי  יתכן  לא 
למונית  המחיר 
למחירו   זהה  יהיה 

 של רכב גדול.  

נספח  50 34
 י'

אישור קיום 
 . ביטוחים

 

אבקש לחדד  
ולהבהיר כי אישור 

חתום נדרש רק  
מהחברה הזו ואין 

צורך להחתים  
חברת ביטוח בעת  

 ההגשה . 

 אודה לאישורכם

אישור קיום  נספחבמסגרת ההצעה, המציע יחתום על 

 הביטוחים בתחתית העמוד.

לאחר זכיה יוגש האישור הנ"ל חתום ע"י החברה  

 המבטחת, כתנאי להתחלת ההתקשרות עם הזוכה. 

מועד עלייתם   8 6 35
לכביש של  
כלי הרכב 

שבבעלות א ו 
בשליטת 

. המציע 
חברתנו 
עומדת 

בתנאי הסף  
ובבעלותנו 

כמות רכבים  
 גדולה.  

  

חברתנו עומדת  
בתנאי הסף  

ובבעלותנו כמות 
 רכבים גדולה.  

בנוסף לרכבים 
הנמצאים 
בבעלותנו,  

ברשותנו גם 
הסכמי התקשרות  
עם חברות הסעה /  

 בעלי רכבים. 

אבקש לאשר  
הסכמי התקשרות  

אלו תחת המונח 
שליטה. הרכבים  

החתומים עומדים 
לרשות חברתנו 

בכל זמן נתון  
ועומדים בתנאי 
 ז.ודרישות המכר

 לעיל 1ראה תשובה לשאלה מס' 

אבקש להבהיר כי   כללי  כללי  36
נדרש העתק אחד  
מקורי של המכרז  

 אודה לאישורכם –

 ההצעה תוגש בעותק אחד )מקורי(

4ב  2 37 מתקיימות   
 בחינות

במרכזי  
 השכלה 

היכן ממוקמים  
 מרכזי ההשכלה? 

 נספחמרכזי ההשכלה נמצאים ביישובים המפורטים ב

 למסמכי המכרז. ג' 

ככלל )למעט מקרים חריגים ומועטים(, נקודת היעד 

 תהיה באותו מחוז של נקודת האיסוף.  
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חשוב להבהיר כי מיקומי הבחינות משתנים משנה  

לשנה ואין התחייבות מצד החברה כי אלו יהיו גם 

 היעדים בתקופת ההתקשרות עם הזוכה לפי מכרז זה. 

דוגמא של מרכזי  כאינדיקציה, להלן מספר כתובות ל

   ההיבחנות, כפי שהיו במחוזות השונים בעבר

 : קניון הנגב באר שבע, מקיף ו' אשדוד מחוז דרום

שדרות יצחק רבין  , 13כנפי נשרים : מחוז ירושלים

 מבואות יריחו ,מודיעין 14מול 

פ"ת, מוכרי הסיגריות   48עמל : מחוז תל אביב ומרכז

, 13אבן עזרא רסקו ג' חולון,  8בת ים, הכנסת  4

נתניה תיכון  14ז'ילבר , הרצליה חטיבת בן גוריון

  10רחוב מודיעים ,  פתח תקווה 13ביטרמן , שרת

 . ראשון לציון 2החורש  , שוהם

 20: מכללת גליל מערבי, י.ל פרץ מחוז חיפה והצפון 

, קיבוץ עמיר, 1בישוף חגארמותנבי החיפה, בית ספר 

 , קיבוץ מגידו. זיכרון יעקב 100המייסדים 

1ג 2 38 לוחות זמנים  
 עם הזוכה. 

נשמח לדעת עפ' 
ניסיון העבר מהן 

שעות הפעילות 
 בד"כ?

למסמכי המכרז, מפרט את התקופות   3בעמוד  4סעיף 

 העיקריות של הפעילות על פני השנה. 

הבחינות לרוב מתקיימות בשעות   -אם הכוונה לשעות 

הבוקר )השעה המאוחרת ביותר בה התחילה בחינה  

( ואולם החברה אינה מחוייבת או  12:00בעבר היא 

מוגבלת  להזמנת שירותי הסעה בשעות מסוימות  

 דווקא.  

-מחוז ת"א 8 8 39
 80נדרש 

 כלים יחד 

מדוע נדרש במחוז  
מרכז, על היקף 

פעילות קטן 
בהרבה מהנדרש 

  1600במחוז צפון  )
נסיעות בצפון מול 

בלבד במרכז(,  550
כלי   80להציג 

רכב?, )כמעט כמו  
כמות כלי הרכב  

((. נבקש 85בצפון )
להתאים את כמות  

הרכבים להגשה 
עבור כל מחוז 

להיקף פעילות 
 ההיסעים. 

כמות כלי הרכבים המינימלית נקבעה על פי הנתונים 

ברה בעת כתיבת המכרז, בהתייחס  הידועים לח

 להיקף ההסעות שייתכנו באותו יום. 

 

לפיכך, אין בהכרח קשר ישיר בין היקף ההסעות 

השנתי במחוז מסוים, לבין כמות כלי הרכב שעל 

 המציע לספק ביום אחד של בחינות. 

 

 אין שינוי ממסמכי המכרז.  

5ח 10 40 למדד לא   
 יהיו צמודים. 

לאור משך  
ההתקשרות, נבקש  

הצמדה למדד 
תשומות  

 האוטובוסים

 אין שינוי ממסמכי המכרז.
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התייחסות  ח 10 41
 כללית 

עלות הפעלת 
מונית שונה 

ממיניבוס. לאור  
זאת, נבקש כי סוגי 

רכב שונים 
יתומחרו באופן 

דיפרנציאלי, היינו 
 בנפרד

הצעת   נספחלעיל וכן  18ראה תשובה לשאלה מס' 

 מחיר מעודכן. 

צילום   1.6 14 42
 רישיונות

על מנת להקל על  
המציע ועל 

הסביבה, נבקש 
לצרף הטבלה  

(, 26בלבד )עמ' 
ולאחר זכייה את  
 הרישיונות עצמן. 

 )ג( לעיל.  9ראה תשובה לשאלה מס' 

רוב ההסעות  12 17 43
תבוצענה  

 במוניות

היקף הפעילות  מה 
בשנים קודמות  

במיניבוסים?, 
באיזה גודל 

המיניבוס הנדרש  
 14מקומות,  10)

 20מקומות, 
 מקומות(? 

 

  מקומות ישיבה לפחות. 14מכיל  –"מיניבוס" 

 יו.נספחהגדרה זו תשמש לאורך כל מסמכי המכרז על 

 

מרחקי   12 34 44
ההסעות 

 בק"מ

האם מספר  
הקילומטרים לכל 

מועבר נסיעה 
מראש לכל 

נסיעה?, חשוב  
לציין כי לא תמיד 

ניתן לנסוע 
במסלול הקצר 

ביותר. מבקשים  
כי חישוב 

המרחקים יתבצע 
באמצעות גוגל  

 מפות.

 

המרחק בק"מ לא נמסר מראש, אלא נקודות האיסוף  

 והיעד. 

דוח שיצורף לחשבונית יציין את המרחק בק"מ על פי  

 הצעת המחיר.  נספחהכללים שצוינו ב

מפות גוגל ולא  –למען הסר ספק, הכוונה ב'מפות' 

 אחרות. 

 

 אין שינוי ממסמכי המכרז  

טבלה.. בה  9 26 45
נדרש לרשום 

מועד עלייה  
לכביש חודש 

 ושנה 

נבקש במקרים  
בהם הרכב הוא 

 2015משנתון מעל 
, לא לרשום את  

חודש העלייה  
לכביש אלא רק  

 את השנה.

 

 

אין חובה לציין את חודש העלייה לכביש ביחס 

 )אלא את השנה בלבד( 2015לרכבים שיוצרו לפני שנת 

 

ואילך, יש לציין  2015ביחס לרכבים שיוצרו בשנת 

 חודש ושנה של עלייה לכביש. 

נבקש לפצל את  הצעת מחיר  16 34 46
הצעת המחיר בין 

מוניות 
 למיניבוסים 

הצעת   נספחלעיל וכן  18ראה תשובה לשאלה מס' 

 מחיר מעודכן. 
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ספק על ה 17 17 47
להגיע לפחות 

 חצי שעה. 

בשל משך הזמן 
הקצר של חלק 

מבחינות הבגרות, 
מה שאינו מאפשר  
לנהג לבצע עבודה  

נוספת בטווח הזמן 
שבין תחילת 

הבגרות לסיומה, 
לשלם לנהג  נבקש 

 זמן המתנה.

 לעיל.  32ראה תשובה לשאלה מס' 

נבקש לקבוע  החלפה  35 19 48
שהחלפת נהג  

תיעשה מטעמים 
 סבירים בלבד

 

 אין שינוי ממסמכי המכרז  

אחריות  43 46 49
 לנזקים 

  נבקש להחריג
אחריות הספק  

מנזק שנגרם 
ברשלנות ו/או 

בזדון של המזמינה 
ו/או מי מטעמה  
ולהטיל זאת על 

 המזמינה.

להסכם ההתקשרות יתווסף :   54בסיפא סעיף 

 "ולמעט לנזק שנגרם ע"י המזמינה בזדון" 

 

50 

עמ' 
17  ,

35-33  

"לוחו 
ת  
זמנים
 "
נספח 
 ו'

אין 
התייחסות 

 להמתנות

אבקש התייחסות  
למצב של   כספית

המתנות  
לנוסע/ים: הן  
באיסוף לאחר  

"שעת האיסוף" 
והן בפיזור לאחר 
"מועד סיומה של 

 הבחינה" 

 לעיל.  32ראה תשובה לשאלה מס' 

51 

34 
נספח 

14 -ו'  

"כל נסיעה  
תכלול נק' 

איסוף ו/או 
פיזור ע"פ  

 הצורך" 

האם קיים מסלול 
נסיעה של איסוף 

ו/או פיזור של  
יותר מיישוב אחד  

? 

במידה והתשובה 
חיובית אבקש  

לתת דגש שזמן 
הנסיעה מתארך  

משמעותית  
והתמורה הכספים 

של מחיר לק"מ 
אינה מגלמת עלות 
נוספת זו. לדוגמא: 

נסיעה מאשדוד 
לחולון במידה  

וישנו איסוף/פיזור  
ברחובות זה מעכב  

משמעותית את  

כי כל  ו' )הצעת המחיר( יירשם נספחל 14בסעיף 

נקודות איסוף /   5 -נסיעה עשויה לכלול לא יותר  מ 

 פיזור )לפי העניין(. 

 התמורה תחושב ע"פ מספר ק"מ כולל. 

 

 . הצעת המחיר המעודכן  נספחיש להגיש את 
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הנסיעה והעלות 
הנוספת של זמן 

הנסיעה אינו 
 לם כאן. מגו

הצעתי להוסיף  
למכרז מתן מחיר  
ל"נקודה ביישוב  

 נוסף".

52 

34 
נספח 

14 -ו'  

"כל נסיעה  
תכלול נק' 

איסוף ו/או 
פיזור ע"פ  

 הצורך" 

האם מדובר  
באיסוף מהבתים  

או מנקודות  
מרכזיות  

ומסודרות באותו  
 היישוב ?

אבקש לתת דגש  
שאיסוף מנקודות  

מרכזיות  
ומסודרות יביאו  
לקיצור משך זמן  

הנסיעה להגעה 
ליעד וללא  

התעכבות בתוך  
היישוב ברחובות 

תנועה  צרים עם 
בעייתית, רחובות 
צרים או התקלות 

במשאיות זבל  
 וכדומה.

במידה והנסיעה 
כוללת איסוף 

מהבתים אבקש  
לתת הגדרת זמן  

לנסיעה אחת. 
למשל: עד שעה  

וכל חריגה מעבר  
תינתן תוספת  

כספית על הזמן 
הנוסף שהנסיעה  

 תארך. 

האיסוף הוא ממרכזי השכלה לפי רשימת הישובים 

 פרטיים באותם הישובים. ג' ולא מבתים  נספחב

 

 לעיל.  37ראה גם תשובה לשאלה 

53 

6 8 

תנאי סף  
 מקצועיים :  

"מועד 
עלייתם  

לכביש של  
כלי הרכב 

שבבעלות א ו  
בשליטת 

המציע 
מוניות (

ומיניבוס ים) 
לצורך 

ברשות החברה 
תחנת מוניות  
בהסכם אשר  

מספקת כמויות  
של מוניות עפ"י  

 הצורך. 

אלו מסמכים צריך  
לצרף בכדי 

שהמוניות יהיו 
תקפים לתנאי 

 הסף של ממכרז ? 

 לעיל.  1ראה תשובה לשאלה מס' 
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אספקת  
השירותים.... 

 ". 

 
 
 

 האמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז. 

 יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע. 

 
 
 

 !  המציעים  לתשומת לב
 
 

בנוסחו החדש והמעודכן, ולא את  ו'(  נספחיש להגיש את טופס הצעת המחיר ) 

 טופס הצעת המחיר המקורי.

   מציע שיצרף את טופס הצעת המחיר המקורי, ולא את המעודכן, הצעתו תיפסל.

 
 

 הגדרת "מיניבוס" בכל מסמכי המכרז :  
 

 מקומות ישיבה לפחות.  14מכיל  –מיניבוס"  
 

 
 
 
 
 
 
 

 ____________________המציע:_________________  תאריך חתימת 
 


