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  2022נובמבר  13           

 מענה לשאלות הבהרה- 
 למתן שירותי הסעה במוניות עבור המועצה להשכלה גבוהה 

 

הסעיף  פירוט השאלה / בקשה תשובה
 במפרט

המסמך אליו 
מתייחסת 

השאלה/בקשת 
 ההבהרה

 מס'
 

מהמחיר שנקבתם  לא ניתן טכנית להזין מחיר גבוה יותר אין שינוי במסמכי המכרז.

 מכרז ב

בחלק  מחיר גבוה יותרבמידה ולא ניתן להזין 

 מהמקומות בטבלה , אין טעם לגשת ?

מחירון אזור  

מרכז באקסל 

שמצורף לחוברת 

 המכרז

1.  

של חברה שבבעלותה  האם ישנה אפשרות להשתתפות אין שינוי במסמכי המכרז.
אין לנו רשיון  ?במכרז אפליקציה להזמנת מוניות

ך אנו יכולים להציע פתרונות להפעלת תחנת מוניות, א
 אחרים.

פעילה כאן בישראל.  חברתנוהפלטפורמה העסקית של 
-אנחנו פונים לחברות, ארגונים ותאגידים)עיריית תל 

( ויכולים לסייע 'וכו, קופ"ח כללית,קופ"ח מכבי -אביב
בחסכון ההוצאות הלוגיסטיות השוטפות, כאשר אנו 

 ק כיום.מציגים את אלטרנטיבת המחיר הטובה בשו

, ניתן לבצע הזמנת מוניות לעובדי נודרך הפלטפורמה של
החברה, להנהלה, ולהשתמש בנו כספק לנסיעות 
 השוטפות של החברה, במחירים זולים בהשוואה לשוק.

מחברת בין הנוסע לנהג, כמובן החברה הפלטפורמה של 
שכל תחנת מוניות שאנו עובדים איתה עוברת בדיקות 

 לת מוניות, וביטוחים הנלווים לזהסף כגון: רשיון להפע

  2.  

אין צורך להציג במסגרת 
ההצעה את הסכמי 

 ההתקשרות עם הנהגים.
כל זוכה במכרז יידרש אך 

להציג את האישורים 
 16.2המפורטים בסעיף 

לגבי כל אחת מהמוניות 
 שבמצבת התחנה.

האם במועד הגשת המכרז נדרש להציג גם את הסכמי 
שתצהיר מספיק בשלב ההתקשרות עם הנהגים, או 

  ההגשה?

4.2.1  3.  

לא ברורה כמות ההעתקים אותם יש להגיש. האם יש  DOKשני העתקים + 
 העתקים מלאים של המכרז על כל נספחיו ? 2להגיש 

 נודה לחידוד בנושא

9.4  4.  

יש  בשלב הגשת ההצעה
לחתום על אישור הביטוח 

של מורשי  בראשי תיבות
 .החתימה מטעם המציע

האם נדרש לחתום בחותמת  –אישור קיום ביטוחי 
  החברה בלבד על האישור בשלב ההגשה?
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הזוכה במכרז יידרש 
להעביר, כתנאי לחתימה 

, אישור על ההסכם
ביטוחים חתום על ידי 

חברת הביטוח וכן תמצית 
פוליסות חתומות על ידי 

 חברת הביטוח.
אין לכרוך  - 9.5ראה סעיף 

 את ההצעה בשום צורה
)כריכה בחום, ספירלה 

וכיו"ב(, ניתן להדק את כל 
המסמכים יחד באמצעות 

הידוק ע"י סיכת שדכן 
 בפינה הימנית העליונה.

 

כיצד ניתן להגיש את המכרז, אם מדובר בכמות גדולה 
  של דפים ואין אפשרות לכרוך את העבודה בספירלה ?

9.5  6.  

  האם יש צורך להגיש ערבות למכרז ? לא נדרש
 ינו התייחסות לנושאלא רא

8.2  7.  

לא נדרש להגיש במסגרת 
ההצעה את הסכמי 

ההתקשרות עם נהגי 
המוניות. בעת ההצעה יש 

להצהיר, במסגרת התצהיר 
ו' למכרז, המצורף כנספח 

כי תחנת המוניות כוללת 
 מוניות. 20לפחות 

 
הזוכים במכרז יודגש כי 

יידרשו להגיש, כתנאי 
לחתימה על החוזה, את 

והרשיונות  האישורים
 16.2המפורטים בסעיף 

 . למכרז

לחברתנו עשרות הסכמי התקשרות בלעדיים עם נהגי 
מוניות עצמאיים. האם נדרש בעת ההגשה להציג את 

או שבעת ההגשה ניתן להגיש דף    הסכמי ההתקשרות ?
  מידע עם פרטי הנהגים, הרכבים וכו' ?

ני כמו כן האם יש צורך באישורים נוספים מהנהגים נות
   השירות לחברה ?

)כידוע לחברת הסעות אין אפשרות לרשום מוניות 
  על פי חוק( –במצבת הרכבים שלה 

4.2.1  8.  

. פתיחת המעטפות לא
בהתאם לתקנות חובת 

 1993-המכרזים, התשנ"ג
 .אינה נעשית באופן פומבי

  .9  כללי   האם תתקיים פתיחת מעטפות פומבית ?

 


