
 

 2021יולי ב 20שני  יום

 "אתשפ באב "אי

            לכבוד 
  08/2021פומבי מס' מכרז  משתתפי

 הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך שירותי
 הלימודים תשפ"ב  שנת -ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות  רגיל

 מונד תל מקומית מועצה עבור

 

 ג.א.נ.,

 08/2021מס' מכרז פומבי  –1מסמך הבהרות מס' הנדון: 
 ומיוחד  רגיל הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך שירותי

 מונד תל מקומית מועצה עבור הלימודים תשפ"ב שנת -ולהסעות אקראיות ומיוחדות 
 

 שבנדון: יםלמכרז"( לשאלות ההבהרה בקשר המועצה)להלן: " תל מונדלהלן המענה של המועצה המקומית 

          

 

המסמך/הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים

 מענה נוסח השאלה

 

1  

 

  נספח א'

 אשכולות/

 קווים 

 

 

 

  ויםקוהוספת אשכולות/ 

 תשומת לב המשתתפים כי 

טבלת אשכולות הקווים והתעריפים  -נספח א'

 .עודכן -למילוי הצעת המחיר -המקסימליים

 )הוספו אשכולות/קווים(

 *מצורפת טבלה עדכנית.

נספח ה גבי על הצעתם להגישמבוקש מהמציעים 

  .ן הרצ"בהמעודכ

 

2 

 

  נספח א'

על סמך מה הסתמכה  תעריפים
המועצה בעת קביעת תעריפי 
המקסימום? שהרי המחירים 
הנקובים בעמודת המקסימלי 

ם עאינם עולים בקנה אחד 
מחיר סביר לנסיעה לאותו 

סוג רכב ואו המסלול המוצע 
 םבאשכולות השוני

 

 

  -בתעריפים אין שינוי

התעריפים נקבעו על בסיס הנחיות משרד החינוך )

 .(ותעריפים מהתקשרות קודמת

מחירי המקסימום שנכתבו על  תעריפים  נספח א' 3
ידכם במכרז זה הם נמוכים 
בעשרות אחוזים ממחירי 

 השוק.
 אשכולות/ נספח א' 4

 קווים

שמנו לב שאת כל הקווים 
הוצאתם באשכולות, מה 
שאומר שחברת מוניות אינה 
יכולה בשום אופן להשתתף 
במכרז. בכל מכרז הסעות שבו 
יש דרישה למוניות, חוקית, 
אינכם יכולים למנוע מחברת 
מוניות להשתתף במכרז, 

 כשמו כן הוא.

אשכולות הוספו כי המשתתפים  תשומת לב

 .קווים/

 לעיל. 1ראו מענה לשאלה  -

תשומת הלב כי יש אשכול העשוי להיות מתאים )

 גם למוניות(.

מועד הגשת  כללי 5

 ההצעה

דחיית מועד מבוקש לשקול 
הגשת המכרז כדי לאפשר 

 הבקשה מתקבלת:



לכולם למלא ולהכין את כל 
 המסמכים כנדרש ובלי לחץ.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, נדחה 
 .16:00בשעה  29.7.21 ליום

מכרז יוצא לאחר הפסקת ה  תעריפים 6
לאחר שנה מכרז זכיין קודם 

ולא בסיום תקופה  בלבד
הזכייה. וזאת מאחר והקבלן 

 לא עמד במחיריםהקודם 
שנתן ולכן הוא החזיר את 

 המכרז.
אנחנו מבקשים לציין שאין 
דרך לבצע את העבודה 
הנדרשת במחירי מקסימום 

 אלו. 
מחיר הפסד פוגעים בכם 
באותה מידה שהם פוגעים בנו 
הקבלנים. כל חברה שתיגש, 
תיגש במחירי הפסד מה 
שיוביל בסופו להפסקת 

 הפעילות.

 

 .אין שינוי

  

 האמור אינו נכון(  -)לפי מידע שבידי הרשות

 

 הצעהערבות  

 

אנו ממליצים לקבוע ערבות  ערבות 

בגובה אחיד לכלל 

על מנת לפשט את  המסיעים

  כל הנושא ולטובת כולם.

 :, באופן הבאתמתקבלהבקשה 

₪  5,000 תהא על סך של מכרזההצעה לרבות ע

 .)חמשת אלפים ש"ח(

 למכרז ישונה ויהיה כדלקמן: 2.6סעיף 

שהוצאה ערבות בנקאית, צרף להצעתו המציע י 2.6

על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף, בסכום של 

5,000 . ₪ 

 
הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(, 

, בלפקודת הרשות, בהתאם לנוסח הערבות הרצ"

, וזאת להבטחת קיום תנאי 29.10.2022בתוקף עד ליום 

    .והתחייבויות המציע המכרז

לגבייה כל הרשות תהיה רשאית להגיש את הערבות 

אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחיבויותיו על פי תנאי 

מכרז זה. אי המצאת ערבות בנקאית, כאמור, תביא 

לפסילת ההצעה. ערבות זו תוחלף בעת חתימת החוזה 

 ".לחוזה 7.7בערבות המפורטת בסעיף 

 -הצעה מעודכןנוסח ערבות צ"ב מ *

  תעל גבי נוסח הערבויש להגיש ההצעה 

אין לעשות שימוש בנוסח הערבות הקודם )

 שצורף למסמכי המכרז טרם העדכון(.

  

  :כללי

 .16:00בשעה  29.7.21 ליום נדחה, מכרזהצעות להמועד האחרון להגשת מודגש בזאת, כי  .1

 . בהמשך ייקבע מעטפות פתיחת ישיבת מועד .2

 ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, ומהוות חלק  .3

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי ככל שנערך שינוי  .4

 המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.



 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.  .5

  עצמו בפני עומד מכרז לככל שהרשות פרסמה מספר מכרזים לשירותי הסעות, מובהר כי כ -ספק הסר למען .6

 לכל מכרז  נפרדת לחלוטין ה, יגיש הצעאחד מכרזיותר ממשתתף שמעוניין להגיש הצעות ל .נפרד באופן וינוהל

 .שבו הוא מעוניין להשתתף, עם כל המסמכים הנדרשים לאותו מכרז

 מם.ידי מורשה החתימה מטע-על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .7

  

 ______________________ שם המציע :

 

   ________________________    כתובת:

 

 _________________________    טלפון:

 

 _________________________  חתימה:

 

 

 

 

 

  



 מעודכן -א'ספח נ
 מפרט הסעות ומחירים

 

 מעודכן - מפרט הסעות ומחירים ספח א'נ

 מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 המשתתפים מתבקשים להגיש הצעתם על גבי הנספח המעודכן

 

 מצ"ב 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 מעודכן -נספח ה'

 יש להגיש את ערבות ההצעה על גבי נוסח זה

 -מעודכן -הצעה ערבות נוסח

 דוגמת נוסח
 יוגש על ידי המשתתף   

 במכרז יחד עם הצעתו
 לכבוד

 הרשות המקומית
______________ 
______________ 

 כתב ערבותהנדון: 
 

ש"ח בתוספת  5,000"המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  -על פי בקשת ____________ )להלן

"הפרשי הצמדה"(, זאת בקשר עם השתתפותם  -הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן

 להבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות. 8/2021 במכרז פומבי מס'

 

ד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מי

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה 

 משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל, בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק אתם תהיו רשאים 
 מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה:
     ולמחקר כלכלי. לסטטיסטיקה משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית - "מדד"

     
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

"המדד החדש"( כי המדד החדש עלה  -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן

הקרן והפרשי ההצמדה "המדד היסודי"( יהיו  -קודות )להלןנ 100 היינו 15/6/2021שפורסם ביום מאי לעומת המדד בגין חודש 

 סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 2021/01/92ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי לא תענה.
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 10/2021/92לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
  

 בנק:________________                     תאריך: ____________
 
 
 
 
 

 


