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 כללי –פרק א' 

 פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי ההצעה ויש לצרפו למסמכי ההצעה, כשהוא חתום ע"י המציע. .1

במסמכי ההצעה והחוזה. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה הוראות פרוטוקול זה גוברות על האמור  .2

ההצעה והחוזה,  לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי

 גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

זה כחלק ממסמכי ההסכם תצרף מסמכי פרוטוקול "(, המועצה)להלן: " יבנה חבל האזוריתהמועצה  .3

 שייחתמו בין הצדדים.

 

 .המועצה במשרדי 13:00עד השעה  20.7.2020מועד ההגשה נקבע ליום 

 
 הערות מנהלתיות

מועד ערבות מכרז הינו  גשדיו – יש להקפיד על נוסחי הערבויות הנדרשות בחוברת המכרז וכל פרטיה .1

 כמפורט בתשובות לשאלות מטה. 18.10.2020עד ליום 

 להקפיד על הגשת ערבות בנקאית וזאת בהתאם להנחיות הקבועות במסמכי המכרז.יש  .2

 יש להקפיד על צירוף כל המסמכים הנדרשים בחוברת המכרז. .3

 

 להלן מענה לשאלות הבהרה מטעם המועצה בקשר למכרז שבנדון: 

 ותשובותשאלות 
 עם שבת באמצע ונותרים יומיים להפקת ערבות . 20/07/20-הגשה ב 16/07/20 -מדד חודש יוני יפורסם רק ב

 
 כן למדד חודש מאי מקובל ? האם הצמדה הערבות 

 
 נדחה - מקומות. 51נבקש לאשר שימוש באוטובוסים בעלי  .1
אין אפשרות להגיש  – נבקש לדעת כיצד אנחנו מסמנים במסמכי המכרז את הקווים עליהם אנחנו ניגשים?. .2

 חייבים לגשת לכל המסלולים ביחד. ,הצעה רק לחלק מהמסלולים

 . במידה ומספר ספקים נתנו את ההנחה המקסימלית,  האם יתבצע תיחור נוסף בין אותם ספקים? .3
 מדדי איכות.ב הציון יקבע על פיהזוכה י, יבוצע תמחור נוסף לא

 
 מופיעה הדרישה: , בתנאי סף .1

 
  בסעיף   מנגד  ,כלים  23  סה"כ  ,אט"ז  מסוג  רכבים -  8 סעיף  ,אוטובוס  מסוגרכבים  15   - 6סעיף        
 בדרישתכם?   ממה נובע הפער –נהגים   15מסתפקים ברישיונות נהיגה של   אתם  15.1      

    15, ומעוניינים שלמציע יהיה מינימום של לא נצטרך תמיד את כל כמות כלי הרכבכי  התאמהאין               
 נהגים כדי להשתתף במכרז.              

 

מ''ס :אחרי  1   ,מ''ס  :לפני  36.0   :כניסה  :מעוצב  



, תחת רישיון הפעלה של , הרי ניתן לצרף קבלן משנה בבעלות אוטובוס   רכבים, מסוג  15דורשים   אתם  מדוע .2
 _____בסעיף  נה כאמורכמובן בכפוף לאישורכם, קבלני מש בנוסף, ניתן להעסיק ככל שאנו יודעים   החברה.

ובהתאם לקבלת הסכמת הרשות מראש  הרשות להשתמש בקבלני משנה היא פתרון זמני ולא קבוע
 .ובכתב

 
, ₪100,000  לא ערבות ביצוע( עומדת על סך של ) הנה ערבות השתתפות בלבדערבות בנקאית שהנכם דורשים,  .3

מכם, ממה נובע גובה  , בהיקפי עבודה לא פחותים שפרסמו מכרזיםנראה לא מידתי ביחס לרשויות אחרות 
 , בפועל. מה מופעל מבין כל הקווים פרסמתםהערבות שכן לא 

 .זוהי גובה הערבות שנקבע להשתתפות במכרז בהתאם לשיקול דעתה של הרשות
 

: . למה הכוונהלפחות בעני המגיש קשה למדידת הזוכה ,  ודי  ברור  לא  מאוד  מנגנון הזכייה הנו מנגנון מאוד .4
אנו יודעים  30%מהציון ואני מניח כי לגבי שאר ה  70%כולנו נקבל  10%את מחיר ההנחה   הרי אם כולנו נגיש

חברות מציעות,   וכנראה עוד  עם כל הניסיון והרזומה של החברה בכולם ברמה הגבוהה ביותר  לעמוד מצוין
, שהרי לא ראינו כל סעיף שמאפשר בדיוק תימדד הזכייה ך לא ברור לנו כיצדאם כ - יעמדו בפרמטר השירות 

או שיש קריטריון מסוים שניתן מהותית לקבוע מיהו הזוכה ואנו לא   לתת ליותר מזוכה אחד, את העבודה
 מבינים מהו.

, וככל שיהיה שוויון בין המציעים מדדי האיכות הם פונקציה של המלצות ושיחות עם לקוחות
ובמדדי איכות, הרשות יכולה להסתמך על ניסיון עבר ו/או להזמין את המציעים  בהצעת מחיר

 .לראיונות, הכל בהתאם לשיקול דעתה
 

שקבעתם בתנאי המכרז  10%מ , נבהיר כבר עתה כי לנו יש את היכולת לתת הנחה הגבוה יותר, משמעותית
 רלבנטי לא שאנו יודעים לתת.וזאת תוך הקפדה יתרה על רמת שירות הגבוהה ביותר כפי 

 

 לא. האם  לא מתוכנן סיור קבלנים ? 
 , איסוף ופיזור נכון לשנת הלימודים שהסתיימה עתה ?בפועלמה  שעות  הביצוע לכל קו  קיים 

  מה שעות ההגעה לכל מוסד?
 08:15עד השעה  06:40טווח זמני הסעות הבוקר הוא החל מ: 

 18:30עד  13:00הוא הוא החל מ: הצהרייםאחר  /וטווח זמני הסעות הצהריים
 , איסוף פיזור , סוגי רכב וכמויות , לשנה הבאה?מה תוכנית ההסעות, המתוכננת  מבחינת שעות

סידור העבודה מתבצע באמצע אוגוסט אחרי שנאספו כל הנתונים ואחרי ששובץ סידור העבודה 
 של האוטובוסים הצהובים שבבעלות המועצה.

 תנים לשילוב האחד  עם השני? מהם המסלולים ני
 ראה בתשובה הקודמת.

מה המשמעות של כל שלל הנסיעות הקיימות מכל יישוב ? האם הן לביצוע יומיומי , או אופציות בלבד 
 ואם הנן אופציות אזי אילו קווים הם קבועים ואיזה הם אופציות ובאילו שעות מדובר ?

יוון שאין עדיין סידור עבודה וכל שנה הוא . מכהאופציונלייםהקווים  כלרשימת הקווים הם 
האפשרות למקסם את פעילות  השונים, כמו גם בתי הספרבמשתנה לפי כמויות התלמידים 

 .האוטובוסים הצהובים
 כן. האם המחירים המופיעים במכרז  הנם לכיוון אחד  בלבד? 

שמופיע בכיוון ההפוך, מה המחיר חזרה ממוסד הלימודים ליישוב, האם הנם זהים לחלוטין למחיר 
 כן, המחיר זהה.. מהישוב למוסד הלימודים ?

 המחירים הם אומדן עליון. האם המחירים שפורסמו הנם מחירי ביצוע של השנה האחרונה?
 כן האם המחירים המופעים ליד כל המסלולים הנם אומדן מקסימום?

 70%יקבל את מלוא  10%של  מקסימאליהנחה עד לשיעור מופיע "...." כי המציע  –למכרז  27.9בסעיף 
מהמחירים הנקובים ליד כל מסלול בלבד   10%עד מסך הנקודות" השאלה היא האם ניתן לתת הנחה של 

ההנחה היא אחידה על כל  הנחה הוא אומדן מינימאלי או שאין אומדן מינימאלי ? 10%,קרי 
 ת המכרז.במסגרהינו שיעור ההנחה המקסימאלי הניתן להציע ואכן זה  המסלולים

האם הזכייה נמדדת בכל קו באופן עצמאי,  או שהזכייה נמדדת לאשכול קווים ) ישוב ( או שהזכייה 
 לא, הזכיה היא על כל המכרז. נמדדת במחיר המוצע של כלל המכרז?

 
 
 

 במסלולים : בנוסף, 



 המסלול בוטל. –סכום  אין  – 35מס סידורי   בני דרום
 המסלול בוטל. –אין סכום   -41סידורי   בית גמליאל מס

 
 כי על המציע להיות בעל ניסיון של שבע שנים לפחות במהלך  2במכרז שבנדון קיימת דרישה בסעיף  , .1

 נבקשכם לשנות את דרישת הסעיף , וכי על המציע 01.01.2010העשר שנים האחרונות החל מיום  .

 שנים לפחות במהלך השלוש שנים האחרונות בהתאם לנהוג במכרזילהיות בעל ניסיון של שלוש 

 נדחה הסעים במשרד החינוך ורשויות מקומיות.

 יצוין כי התאמת תנאי הסף מהווה אינטרס של הרשות המקומית, לאפשר לחברות נוספות להתמודד .2

 רלבנטי לא – במכרז, דבר אשר עשוי להגדיל את הכדאיות הכלכלית של עורך המכרז.

 לתנאי הסף, וכי רשאים להשתתף במכרז מציעים 3בנוסף, במכרז שבנדון קיימת דרישה בסעיף   .3

 שבבעלותם מופעלים ורשומים כלי הרכב בכמות הדרושה לביצוע ההסעות לגבי המסלולים להם

 נתנה על ידם הצעת מחיר. נבקשכם לשנות את דרישת הסעיף וכי רשאים להשתתף במכרז מציעים

 מצעות משרדם מופעלים ורשומים כלי הרכב בכמות הדרושה להם נתנה על ידםשבבעלותם או בא

 נדחה. –. הצעת מחיר לרבות באמצעות ליסינג ו/או הסכמים עם קבלני משנה

 
 ₪. 500 שקל? 1000שקל או  500האם עלות קניית המכרז היא  .1
 במכרז הצגת רישיונות רכבים. 6לפי סעיף  .2

 רישיונות אוטובוסים גם אם אני מציע הצעה רק על קו אוטובוס אחד או שניים? 15האם אני אמור להציג 
 רשיונות. 15ולא לקו ספציפי ולכן נדרש להציג  כל הקוויםלהמכרז הוא 

שקל גם במקרה של  100,000לגבי גובה עלות המכרז האם בכל מקרה גובה הערבות הוא  16.1.19לפי סעיף  .3
 והערבות היא קבועה. כל הקוויםלהמכרז הוא . חלק מהקווים ולא כולם?

 .18.10.2020 תוקף הערבות האם יש תאריך מדויק לערבות? .4
 ההנחה היא אחידה לכל המכרז. בטבלת המחירים לא מופיע היכן לתת את הנחה? .5
 5ממחיר המסלול ולא כפי שמשרד החינוך משלם  2%עבור תוספת נקודות איסוף נוספות ישולם  7.2לפי סעיף  .6

 ב' 7.3ראה סעיף  לק"מ?₪ 
 בטבלה לא מצורף שעות איסוף הקווים האם ניתן לקבל שעות איסוף? .7

 08:15עד השעה  06:40טווח זמני הסעות הבוקר הוא החל מ: 
 18:30עד  13:00וטווח זמני הסעות הצהריים הוא הוא החל מ:

ידור העבודה של סידור העבודה מתבצע באמצע אוגוסט אחרי שנאספו כל הנתונים ואחרי ששובץ ס
 האוטובוסים הצהובים שבבעלות המועצה.

 
 נדחה. בפרק כללי נוכל לצרף הצהרת בריאות של הנהג במקום של הקצין בטיחות?. 15.3בסעיף  .1
 שנדרשנו לצרף? 28.1-28.4בפרק כללי, באיזה אסמכתאות מדובר להוכחת הסעיפים  28עפ"י סעיף  .2

 5לנספח הכוונה היא לפרטי הממליצים בהתאם 
 

 ובידי חוזה שמראה על העסקה רכבים בבעלות חברה אחרת עד גמר התשולמים 10יש לי   לגבי הרכבים בבעלות
סוגים שונים רכבים מ 18רכבים הנל עוד  10שכרגע בבעלותי מלבד  שאלתי האם זה מקובל לגבי המכרז אצין

 .סים ומיניבוסיםואוטוב
 חוזה קניה מהווה אישור. –מפנה אתכם לתנאי הסף 

 
 למכרז נדרשים המשתתפים לצרף צילום רישיונות רכבים 3בסעיף 

 רכבים 400בבעלות חברתנו קרוב ל 
 .דפים 800ר לצרף אישור משרד התחבורה "מצבת רכבים" במקום צילום של כ שהאם אפ

 מיניבוסים. 8 -אוטובוסים ו 15של  תונורישינא לצרף 
 

 


