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 2022ביולי  10

 ולהסעות ומיוחד רגיל חינוך למוסדות הוראה עובדי או/ו תלמידים הסעות לשירותי 18/22 ס'ממכרז פומבי 
 ומיוחדות אקראיות

   3מס'  מענה לשאלות הבהרה

    :עירייה במועד ועקב שגגה לא נענוהתייחסות לשאלות שהגיעו ללהלן  .1

המסמך או  מ.ס
הנספח אליו 

מתייחסת 
 השאלה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 תשובה שאלה

 הצעת  .1
 המחיר

 
הצעת 

 המחיר 

 
 האם להבהיר מבוקש

 המפורטים המסלולים
 המסלולים הם 2'א בנספח

 . הנדרשים
 לצרף מבוקש, מקרה בכל

 מפרט' "א נספח את ולעדכן
, בהתאם" ומחירים הסעות

 כלל בו שיפורטו כך
 והפרטים המסלולים

 י"ע למילוי בו הנדרשים
 . הרשות
 מהי הבהרה מבוקשת, בנוסף

 של האחרון בעמוד הטבלה
 בה ואין היות 2'א נספח

 .כלל תמחור אפשרות
 

 
 .2נכללו בנספח א'הנדרשים המסלולים 

 . 2הפרטים הנדרשים נכללו בנספח א'
 1במסגרת הודעת הבהרה מס'  תשומת לבכם כי

טופס הצעת המחיר והטופס המעודכן  עודכן
 באתר העירייה. 

התמחור הינו ע"פ אשכול, כמפורט בנספח 
 ההבהרות שצורף למסמכי המכרז.

 

 הצעת  .2
 המחיר

 
הצעת 

 המחיר 

 
 מחירי כי, להבהיר מבוקש

 צמודים יהיו ההתקשרות
 ההסכם תקופת כל לאורך

 מימוש בעת ובעיקר
 מחירי למדד, האופציות

 כלל של באוטובוסים תשומה
 את המשקף האוכלוסייה
 .במשק ההתייקרות

 

 
 , הבקשה נדחית.  1כמפורט בהודעת הבהרה מס' 

מועד  הגשה מועד  .3
 הגשה 

 הרשות בכוונת ואין ככל
, כמבוקש להבהיר המקומית

 הארכת על תודיעו כי מבוקש
 וזאת ההצעות להגשת המועד

 את למצות לנו לאפשר כדי
 .הטענות

 אין שינוי במועד הגשה. 



 

2 
 המציע______________________________________חתימה וחותמת 

המסמך או  מ.ס
הנספח אליו 

מתייחסת 
 השאלה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 תשובה שאלה

4.   
  2נספח א'

 
 22 אשכול

-025 

, רב זמן לפני שאלות שלחתי
 ההבהרות בקשת לגבי

 עם  בקשר ספציפיות
 .ל"הנ האשכול

תשובה שניתנה לא ברורה. 
 לקבל נוספת  פעם  אבקש

 :מפורטת תשובה

 רכבים 10 כמות מופיע
 .בצהריים 10 ו בבוקר

 מערכת מה הנשאלת השאלה
  אחד רכב האם,  השעות

, כן ואם קווים מספר  מבצע
 .בצהריים וכמה בבוקר כמה

 

 
 

 .2תשומת לבכם להודעת הבהרה מס' 
אשכול זה פוצל לשני חלקים, כמפורט בהודעת 

 .2הבהרה מס' 
 

 22-025-1בכל הנוגע לתת פרק/אשכול 
בתשובות הבהרה  –)מיניבוסים/ אוטובוסים( 

ניתנה התייחסות לכמות משוערת של כלי  1מס' 
רכב שידרשו. יתכן שינוי )גידול( בכמות כלי רכב 

 שעות מערכת י"עפ שידרשו בהתאם לצורך.
 .להשתנות שיכולה

.  11:30ופיזור  07:30איסוף  -מערכת שעות 
   .  16:15ופיזור  11:15איסוף 

 

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.   .2

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.   .3

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון  .4
 בהגשת הצעתו. 

  תמת, להצעתו במכרז.על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחו .5
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