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 שירותי הסעות  3.2022 שאלות ותשובות הבהרה מכרז 
 
 
 
 

 תשובת המכללה  השאלה/הערה  כותרת  סעיף  שם המסמך מס

מה ההבדל בין    7.1.4 המסמכים הדרושים 1
לבין   7.1.4סעיף 

  7.1.5סעיף 
שניהם מתכוונים  

 לאותו רישיון 

  7.1.5סעיף 
העתקי  מתייחס ל

רכבים רישיונות ה
ים של  דכניהע

החברה )יש לצרף  
   עותק(

צריך להגיש  הם   נספח י"א  אישור עריכת ביטוח 2
אות האישור כבר  
בהצעת מחיר או  
רק המציע הזוכה  
יגיש זאת לאחר 

 זכייתו

יש צורך לחתום 
חתימה+ חותמת  

חברה על גבי  
נספח הביטוח  
כאות לכך שיש 

למציע את  
הפוליסות  

הנדרשות. רק 
הזוכה יידרש  

להחתים את חב' 
 הביטוח  

צילומי רישיונות רכב +   3
 ביטוח ורישיונות הפעלה 

אפשר  האם  
להגיש מרוכז  

בטבלה עם סימון 

 לא מקובל



   

 

וי המוגשת לכם  
בהצעה: מספר  

רכב, ביטוח , וכו'  
ומציע הזוכה 

ישלים את  
הניירת... חבל על  

כ"כ הרבה  
 נייר/עצים

תמחור להסעה   9.1 הצעת מחיר נשוא מכרז זה  4
 צמודה 

מודגש מחיר  
לק"מ בהסעה 
צמודה אך אין 

מחיר עבור שעת 
 המתנה.

לתמחר  כיצד 
 שעת המתנה?

המחיר לשעת 
המתנה מתבטא  

במחיר לשעת נהג  
 בהסעות צמודות

כאשר מדובר  
בהקפצה ללא  

המתנה, המחיר  
היחידי הוא  
 המחיר לק"מ

תמחור להסעה   9.2 הצעת מחיר נשוא מכרז זה  5
 צמודה 

 9.2בסעיף 
התבקשנו למלא  
מחיר עבור שעת 
המתנה לנסיעות  
צמודות אך אין 
פירוט על סוג 

 הרכב.

עלות שעת  
ההמתנה תהיה  
אחידה לכל סוגי  

 הרכבים

תמחור להסעה   9.2 הצעת מחיר נשוא מכרז זה  6
 לא צמודה

האם בתמחור של 
הסעות הלא 

 צמודות

. יתקיים  מקובל
תשלום עבור  

  25מינימום של 



   

 

ישנו מחיר  
מינימום למחיר 

 בסיס? 

*בסיס הינו 
 ק"מ  25מינימום  

ק"מ גם כאשר 
הנסיעה תהיה 

 ק"מ  25פחות מ 

בסעיף זה רשום  הצמדה למדד  7ע"מ  8.5סעיף  מסמכי המכרז  7
שלא תהיה 

הצמדה למדד  
לעומת זאת  

ג' ו   4.4בסעיפים 
לחוזה ישנה   5.5 –

התייחסות 
 להצמדה למדד. 

אבקש לתקן את  
הסעיף בחוזה  

ולהתאימו  
 לסעיפים בחוזה. 

מדובר בטעות 
סופר בחוזה. לא 

תהיה הצמדה  
 למדד. 

מסמכי המכרז  
אינם ברי תיקון,  
מסמך זה הוא  
 השלמה והוא
מעתה חלק 

ממסמכי המכרז  
ותקף לשם תיקון  

 החוזה 

 


