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מספר 
 סידורי

הסעיף 
הרלוונטי 
במסמכי 
המכרז / 
בהסכם / 

 בנספח

 תשובה השאלה

מסמכי  1
 המכרז

בנוגע למפרט הסעות והמחירים, מה אופי 
 סופיםיהעבודה? האם כל הנסיעות זה א

ופיזורים מהמכללה לכתובת? האם ניתן להוסיף 
 לכל משבצת גם זמן המסלול, ולא רק ק"מ?

,ימי טיולים ,היסעים לסיורים השירות הנדרש  הוא 
קיימים סיורים בתחום המוניציפאלי . עיון בכל הארץ

 ותראו תשובהתייחסות  לזמני מסלול ,. והסביבה
. לעיל 11-ו 5 ותלשאל   

2  
     האם חובה שבכל רכב יהיו שקעי הטענה 

?WIFI  
,נדרש מערכת במסמכי המכרז  3סעיף  2ראה פרק     

  WIFIושקעי  הטענה לסלולר בכל הרכבים המוצעים.

3  
רש שבע, מדוע נד-האם העבודה היא באזור באר

 ספק בפריסה ארצית.
   השירות הנדרש במכרז הוא בכל חלקי הארץ.

4  
אודות המחזור הכספי השנתי של אבקש הערכה 

.2019משנת  שירותי ההיסעים  

להוצאות שנתית בגין שירותי היסעים היא הערכה 
חד עם זאת המכללה אינה אש"ח . י 300-200בין 

בהיקף כספי מסוים מתחייבת לרכישת שירותים 
 במכרז זה.

5  

אבקש לקבל מפרט מדויק יותר של הנסיעות 
סך הנסיעות כמה , מתוך 2019בהסתמך על שנת 

לקבל  "? נסיעות "צמודות"  וכמה מהן "הקפצות
דוגמאות של הנסיעות מסוג הקפצות, בדגש על 

שעות הנסיעות )שעות ההתייצבות בנסיעות 
 ההלוך ובנסיעות החזור( 

אין הקפצות. כל הנסיעות הן ו אין מפרט נסיעות
לאור זאת  צמודות גם בתחום המוניציפאלי והסביבה.

,במקום (3) עמוד  3סעיף  3במסמכי המכרז פרק 
שעות   המילה "למעט" תופיע המילה "לרבות".

 .בבוקר  08.00-07.30המשוערות  התייצבות במכללה
יחד עם זאת המכללה שומרת לעצמה את הזכות 

  להזמין שירות בכל שעות היום.

בע רבתי והסביבה"?ש-מה הכוונה "באר  6  
 ק"מ 20 שלטווח נסיעה  ועדבתחום המוניציפאלי, 

 לנקודה הרחוקה ביותר לכיוון אחד.

7  

נבקש כי התצהיר המבוקש  – 11סעיף  3עמוד 
, החתימה מטעם המציעה היימסר על ידי מורש

 תוך אימות חתימתם על ידי עורך דין
 מאושר.

8  

היר המבוקש נבקש כי התצ - 12סעיף  3עמוד 
מורשה החתימה מטעם המציעה, יימסר על ידי 

תוך אימות חתימתם על ידי עורך דין ורואה 
 החשבון של החברה.

 מאושר.

9  

( יום 4כמפורט בסעיף קטן ) – 3סעיף  3עמוד 
 168 שעות תקנה 12-עבודה לא יעלה יותר מ

לתקנות התעבורה. האם המכללה תשלם עלות 
שעות לנהג מחליף. 12חריגה מעל   

 . על הנהג168חריגה מתקנה המכללה לא מאשרת 
   לעמוד בתקנה זו. והמציע
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10  

עדכון הצמדת קשה לב - 18סעיף  4עמוד 
, המחירים החל מהשנה השנייה ולא השלישית

ומחירי ההסעות יוצמדו למדד תשומות 
באוטובוסים המפורסם על ידי הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה. 

נבקש כי ההצמדה תבוצע במסגרת ההתקשרות -
הבסיסית )שלוש שנים ראשונות( בתדירות של 

 אחת לחצי שנה.

ומות בקשה להצמדת תש – 19-18סעיף 
 לאוטובוסים החל מהשנה הראשונה. 

כנדרש במסכי המכרז. – אין שינוי  

11  
אין  –הצעת המחיר  –נספח א'  – 2עמוד 

 התייחסות לטווחי השעות של הנסיעות

הצעת . 168שעות לפי תקנה  12הוא מלא יום עבודה 
המחיר בנספח א' מבוססת על תמחור לפי ק"מ 

  בלבד.

12  

מבקש להוסיף עמודה בהצעת המחיר המפרטת 
שעות,  3את טווחי השעות של הנסיעות )למשל 

שעות( 12שעות( עד יום מלא )עד  6עד חצי יום )  

במסמכי  המכרז ראה תשובה לעיל שאלה -אין שינוי
11.  

13  

בקשה  –נספח ח' רשימת כלי רכב  – 12עמוד 
לצרף רשימה של רכבים כקובץ אקסל בו יצוין 

סוג הרכב, גיל הרכב, מספר רישוי, מועד עלייה 
לכביש. בנוגע לביטוחים יצורף אישור ביטוחים 

מאת חברת הביטוח המבטחת את כלי הרכב , 
ללא העתקת מספרי תעודות פוליסת ביטוח חובה 

ם.שכן הן מצויות באוטובוסי   

קובץ ב, יש למלא את נספח ח' כנדרש נדחיתהבקשה 
כנדרש במסמכי  בדיסק און קיי.מאוחסן  אקסל ,

 המכרז .

 8הערה: נא לא לצרף לרשימה רכבים שגילם מעל 
 ןברישיושומים הבעלים הרשנים ,ושהמציע אינו 

עלפי חוק.הרכב   

14  

 –ערבות הגשת הצעה במכרז  – 4סעיף  6עמוד 
בקשה כי הערבות תהיה צמודה למדד חודש 

15.10.20כפי שפורסם ביום   2020ספטמבר   
 מקובל ומאושר.

15  
האם התמחור הוא  -במפרט הסעות ומחירים

 לכיוון אחד או לשני כיוונים? 
  התמחור בנספח א' הוא לכיוון אחד.

16  
האם מדובר בניסיון  –תנאי סף במכרז  – 9סעיף 

2019-2017בהסעות בין השנים   
 כן

17  
האם רשימת הגופים הממליצים תהיה ע"ג 

 נספח י"א?
 כנדרש במסמכי המכרז .

18  
על בסיס מה נתמחר את ההסעות בב"ש רבתי  

 והסביבה? 
15לשאלה ראה תשובה   

 לא האם צריך להירשם או לשלם עבו המכרז?  19

20  

שיונות רכב של קבלני יהאם ניתן להגיש ר
משנה שרשומים על שם המציע ברישיון 

 ההפעלה שלהם?
 לא

21  

ק"מ,  20האם בהזמנת נסיעה בטווח של עד 
מדובר בנסיעות המוגדרות כהקפצה או 

 נסיעות צמודות?

,  15 ותלשאל ותראה תשוב נסיעות צמודותמדובר על 
לעיל. 5  
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22  
האם קיים תמחור ספציפי לנושא "המתנה" 

 במהלך נסיעה, או אך ורק מחיר לק"מ? 
 515, ותלשאל ותראה תשוב. אין תמחור להמתנה

 לעיל.

23  

האם הנכם יודעים להגדיר את שעות 
העבודה הנדרשות לכל אחד מסוגי הנסיעה 

 בחלוקה לפי יעדים?
. לעיל ,11155,, ותלשאל ותתשוב התייחסות ראה  

24  

נוסעים: קיים אוטובוס בעל  56אוטובוס עד 
מקומות ישיבה + כיסא מדריך, האם  55

נדרשת הבהרה בנושא? כנ"ל לגבי מיניבוס 
נוסעים + כיסא מדריך.  19נוסעים:  20  

 מקובל ומאושר. אין צורך בהבהרה פרטנית.

25  
ק"מ  301-האם להציע הצעה לנסיעה מ

 ומעלה

במסמכי המכרז .יש לפעול כנדרש  -אין צורך    

 

26  

הצעת המחיר לפי יעדים וק"מ,  –בנספח א' 
האם מדובר בהקפצות בלבד לכיוון אחד, או 

מדובר בימי סיור, במידה ומדובר בימי סיור 
 לכמה שעות להתייחס ליום עבודה?

  לעיל.  5,15,11ראה התייחסות תשובות לשאלות ,

27  
האם יש הזמנות לכלי רכב צמוד רב יומי או 

 חד יומי בלבד?
חד יומי ורב יומי וסופ"ש.נם  הזמנות יש  

 בנסיעה צמודה מי דואג לנהג ללינה וכלכלה  28
בנסיעה של יותר מיום המכללה נושאת בהוצאות 

 4כמפורט במכרז עמ'  של הנהגים הלינה והכלכלה
. 5סעיף   

29  

לעניין  –הנחיות בטחון ובטיחות  –נספח ט' 
אבן וירי אין התייחסות  אוטובוסים ממוגני

 לתמחור? 

 הנחיות כלליות של האגף לביטחון בטיחות ושע"ח 
ולא לצרכי תמחור, היות ואין   באופן כלליהינם 

 דרישה לרכבים ממוגני ירי במכרז זה. 

30  
מה האומדן הכספי של מערך ההסעות 

 בשנה?
.4ראה תשובה לעיל בשאלה   

31  
לפני כיצד נשלחות הזמנות וכמה זמן 
 הנסיעה נשלחת הזמנה לחברה?

ימים  7נשלחות לחברה בין ברוב המקרים ההזמנות 
מראש. לעיתים רחוקות הודעה נמסרת יום  14ועד 

 יומיים לפני. 

32  

נרשם פיצוי ללא הגבלה.  –קנסות  –נספח י' 
 מבקש לרשום סכום ולהוריד את "ללא הגבלה".

 בקשה להקטין את סכום הקנסות.

במסמכי המכרז .כנדרש    

 היכן עוברים הנהגים קורס הישרדות וירי?  33

  כלליות של האגף לביטחון בטיחות ושע"חהנחיות 
, להנחייה קורס הישרדות וירי באופן כלליצורפו 

נדרשים אינם  הנהגיםבמכרז זה  .הינה לידיעה בלבד
במקרים בהם נידרש לאבטחה . מסוג זהלעבור קורס 

שרותי מאבטח באוטובוס על  תשכורהמכללה 
 חשבונה . 

34  
דרישה שלא  –קשר  - 2.2סעיף  - 23עמוד 

 ניתנת לביצוע
.33אינכם נדרשים לכך. ראה תשובה לשאלה   

35  
שבע מחושבת לפי -נסיעה פנימית בעיר באר

ק"מ? 20מחיר נסיעה של עד   
לעיל. 5,15,11ראה התייחסות תשובות לשאלות ,  
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36  

נויים( )שי 3.2סעיף  3פרק  4עמוד  -בהסכם 
נבקש כי התמורה לביטול נסיעה מיוחדת )פחות 

 %50-וע( תזכה את הקבלן בשעות לביצ 21-מ
 3.3פרק  5כנ"ל עמוד  ממחיר ההצעה במכרז.

התמורה לביטול נסיעה עם ההתייצבות תהיה 
.100%בשיעור של   

 כנדרש במסמכי המכרז .

37  
נבקש כי מדידת המרחק  3סעיף  3עמוד 

   תתבצע באמצעות גי.פי.אס. ולא גוגל מפות.
 כנדרש במסמכי המכרז .

38  
האם מדובר בהסעות מזדמנות או קבועות? 

 אם קבועות באיזו שעה?
 ההסעות מזדמנות. 

39  
-נספח א' האם מתבצעות הסעות בימי שישי

 שבת? 
ההסעות  הינם בכל ימות השבוע לרבות ימי שישי  

  עד כניסת השבת  ומצאת השבת .

40  
בקשה לקבל מלוא  –( למכרז 5) 3סעיף 

 התמורה עבור לינת נהג
לעיל. 28ראה תשובה לשאלה אין שינוי.   

לעיל. 11ראה תשובה לשאלה  מהו יום עבודה מלא על כמה שעות מדובר  41  

42  

בקשה לקבלת  –להסכם  3.3-3.2סעיף  4עמ' 
מלוא התמורה כאשר רכב מוזמן התייצב 

 במקום. 
 כנדרש במסמכי המכרז .

43  

בקשה לסייג  –להסכם  3.5-1.5סעיף  5עמ' 
הסעיפים ולקבוע שלמכללה תהא חבות 

נזיקים בכל מקרה של נזק שייגרם בזדון 
ו/או ברשלנות של המכללה ו/או מטעמה ו/או 

 מי מנוסעיה.

 כנדרש במסמכי המכרז .

44  

לא ברור כמה עצירות יש  –נספח א להסכם 
בכל מסלול. הדבר משפיע ישירות על זמן 

קריטי לתמחורהנסיעה והמסלול.   

. לגבי שעות ראה  15לגבי תמחור ראה תגובה לשאלה 
11תשובה לשאלה   

45  

בקשה לקבלת  –להסכם  3.1סעיף  4עמ' 
-פיצוי ניכר יותר בגין ביטול הסעה פחות מ

שעות קודם 12  

אם התייצב מבקשים  – 3.3סעיף  4עמ' 
מהתמורה )משלמים לנהג כולל דלק  %100
%100)  

 כנדרש במסמכי המכרז .

46  

אחרי  –להסכם  5.1סעיף  5פרק  5עמ' 
להוסיף: מוכח המילה "נזק", מבקשים 

 שנגרם על ידו או מי מטעמו
 כנדרש במסמכי המכרז .

47  

בקשה לסייג   - 5.2סעיף  5פרק  5עמ' 
הסעיף כך שיחול רק במקרה בו התאונה, 
חבלה, נזק וכו' קרו כתוצאה ממעשה ואו 

 מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו בלבד

 כנדרש במסמכי המכרז .

48  
בקשה להוסיף   -5.3סעיף  5פרק  5עמ' 

 "בהתאם לפסק דין חלוט"
משמעותו חלוט. פסק דין סופירשום   



 

6 

 

49  
בקשה כי הביטוח  – 5.4סעיף  5פרק  5עמ' 

 יחול בתקופת ההתקשרות בלבד

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, על הקבלן הזוכה 
יהיה להמציא למכללה "אישור קיום ביטוחים 

שנתי" כמפורט בנספח ג' חתום ומאושר על ידי חברת 
 ביטוח. כל שנה ולכל תקופת ההתקשרות. 

50  

אחרי להוסיף  – 5.8סעיף  5פרק  7עמ' 
לאחר קבלת דרישה  –המילה "לעדכן" 

 מהמכללה, במסגרת תקופת ההסכם
 כנדרש במסמכי המכרז .

51  
בקשה להוסיף:  – 5.9סעיף  5פרק  7עמ' 

 לבקשת המכללה לשירותים נשוא הסכם זה.
לא רלבנטי-אין מקום לשינוי    

52  

בקשה להוסיף:   - 5.13סעיף  5פרק  7עמ' 
"ובלבד שהדבר יהיה בהתאם להתחייבויות 

הנובעות מהסכם זה וכן ובלבד הקבלן 
שהדבר יצור מחויבות ו/או חבות נוספת 

 לקבלן.

עלפי פוליסת הביטוח נשוא  ההסכם ,אין מקום 
 להוסיף הערות  לכל סעיף בנפרד.

53  
להוסיף "הוכח  - 5.14סעיף  5פרק  7עמוד 

 בערכאה סופית כי,
 לא נמצא הצדקה לשינוי הסעיף .

54  

נבקש להוסיף:   - 5.15סעיף  5פרק  7עמוד 
"ובלבד שניתנה הודעה על כך מראש לקבלן 

 תוך מתן זכות טיעון"

 7בהסכם בעמוד  5.15סעיף ה של  תוספת לסיפא ראו
ימים  טרם  בצוע  7, לקבלן תינתן האפשרות להגיב -

 הקיזוז.

55  

להוסיף "והכל  – 5.16סעיף  5פרק  7עמוד 
בהתאם לאישור הביטוח החתום שיצורף 

 ע"י הקבלן הזוכה".
 לא נמצא הצדקה לשינוי הסעיף .

56  

להוסיף בסיפא,  – .195סעיף  5פרק  7עמוד 
ובלבד שניתנה הודעה על כך לקבלן מראש 

ובכתב, הכוללת מתן הזדמנות לתקן את 
 הדרוש ליקוי תוך זמן סביר.

 כנדרש במסמכי המכרז .

57  
בקשה להצמדה  – 7.6סעיף  7פרק  8עמוד 

 למדד האוטובוסים

בכל מקום אשר מצוין הצמדה "למדד" ,הן בחוזה והן 
במסמכי המכרז, יש להתייחס למדד תשומות 

האוטובוסים המפורסם ע"י הלשכה  המרכזית 
 לסטטיסטיקה.

58  

להוסיף התראה  – 9.4סעיף  9פרק  9עמוד 
על כך בכתב הכוללת מתן הזדמנות לתקן את 

  הדרוש ליקוי תוך זמן סביר
 כנדרש במסמכי המכרז .

59  

בקשה  – 9.5.3סעיף  9פרק  10עמוד 
להבהרה כי לוחות הזמנים הם בהתאם 

 למכרז זה.
 כנדרש במסמכי המכרז .

מיהו המנהל – 11.1סעיף  11פרק  10עמוד   60 .מנהל תפעול של המכללה –בני ברלב    

61  
אש"ח וערבות  20האם ערבות הביצוע 

? אש"ח 10ההגשה היא   
 אכן כמפורט בנספח ד',ה' להסכם.
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62  

מדובר בהצהרה  –למכרז  11סעיף  3עמוד 
המתאימה למנהל בחברה ולא ליועץ 

המשפטי. נבקש אישורכם כי במקום עו"ד 
יצהיר מורשה החתימה בחברה או מי 

שהחברה הסמיכה אותו למתן תצהיר מסוג 
של החברה יאמת אותו  דזה. אפשר שעו"ה

אך הוא לא יכול להצהיר על דבר שאינו 
 בידיעתו.

וחותמת  מאושר תצהיר של מנהל החברה באישור
 עו"ד של החברה

63  
רשום א להאם ל –למכרז  12סעיף  4עמ' 

תם(מכלום על מעטפת ההגשה? )לא רש  
לציין דבר על מעטפת המכרז.אין   

64  

על מנת  –סעיף תנאי סף בקובץ המכרז 
למנוע אי בהירות, נבקש לצרף לכל תנאי 

 הסף נוסחים קבועים להחתמת כל הדרושים

פי הנחיות כמפורט  לפעול עלהדרישה נדחית, יש 
 במסמכי המכרז.

 מקובל. בקשה להעביר למכרז רק עותק אחד   65

 מהי כמות הרכבים הנדרשת להגשת המכרז  66

בתנאי הסף למכרז.  3סעיף  2ראה תשובה לכך בעמוד 
על המציע לצרף את רשימת כלי הרכב )צי( שעומדים 

לבחירת הוא חלק מהניקוד בקריטריונים . גודל הצי 
למכרז( 6הקבלן הזוכה )להלן: עמוד   

 

סכם ההתקשרות, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי המכרז, לרבות ה .ב

 , יגבר האמור במסמך זה.הםעל נספחי

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .ג

 

 בברכה 

 וועדת מכרזים  

 קיי לחינוך המכללה האקדמית

 

 
 
 
 
 


