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 שאלות מחב' אמנון הסעות

השאלה:  מסמכי המכרז סותרים בדבר כמות הזוכים במכרז, האם יהיה זוכה אחד או מספר  
 זוכים? 

 יועמ"ש:  זוכה אחד. 
 לחוזה גבוהים ביחס לסכום ההתקשרות:  9.4השאלה: מדוע הפיצויים המוסכמים שבסעיף 

 תשובה: הסכומים נקבעו ע"י משרד החינוך. 
 שאלה: מספר רשיונות רכבים?

 תשובה:  כמספר הרכבים הדרוש.
 שאלה: האם צריך להגיש גם רשיונות הפעלה של הרכבים?

 תשובה: כן  
 המלווה?שאלה: מי מספק את  

 עובדי הרשות  –תשובה: המועצה המקומית  
 שאלה: כיצד מבוצע חישוב הערבות?  

ימים )לא כולל מע"מ ולא כולל הסעות אקראיות (  לפי ההסבר   220תשובה:  תעריף מסלול * 
 במסמכי המכרז.  

 שאלה: העסקת קבלן משנה ?
 \תשובה: לצרף מכתב שבכוונת המציע להעסיק קבלן משנה.

קובע שההתקשרות כפופה להוראות חוק התקציב. האם הכוונה לחוק   1.5ף שאלה:  סעי
 יסודות התקציב?  

תשובה:  הכוונה לתקציב המדינה ואישורו,  יכול להיות שהמשרד המתקצב יפסיק את 
 התקצוב עבור ההסעות. זו הערה כללית. 

רבה. יש   שאלה: התקופות הקצובות להודעה בגין ביטול הין ממש קצרות, מדובר בהיערכות
 לשנות זאת. 

 תשובה:  התנאים נקבעו ע"י משרד החינוך כולל ענין הודעה בגין ביטול. 
כך שהתגמול עבור השארת רכב כוננות, אשר מושבת  3.4שאלה:  נבקש לשנות את סעיף 

 . 80%מלעבוד ומיועד לכוננות, ל 
 תשובה:  הוראות הסעיף נקבעו ע"י משרד החינוך.  

 
 

 שאלות אחים חמזה:  
 שאלה: אופן הנוסחה לחישוב הערבות? 

 , לא כולל מע"מ ולא כולל ההסעות האקראיות.   תשובה:  לפי הנחיות הסעיף
לתנאי המכרז:  הצעת המחירים תוגש כוללת מע"מ כחוק,    3.1שאלה: כפי שמופיע בסעיף 

 דרוש מהמציע להגיש ערבות לא כוללת מע"מ? 2.6ובסעיף  
 לחישוב לא כולל מע"מ. לנטרל את המע"מ תשובה:  להגיש את הערבות בהתאם 

 שאלה : האם אפשר להוציא ערבות מחשבון שאינו ע"ש המציע ? 
 תשובה :   לא ניתן.  ערבות כזו פסולה. 

מתחת לכותרת "הצעה" לתנאי המכרז דרוש ש "על המשתתף במכרז  3.1שאלה: לפי סעיף 
ם לביצוע כל המסלולים  ליתן העצת מחיר לכל הקווים/ המסלולים וסוגי הרכבים הנדרשי

(   1וההסעות נשוא המכרז )ההצעה בחינוך הרגיל תצוגש פר תלמיד בנספח א וגם בנספח א' 
מחולק לפי   714עד מסלול   900איך אפשר להגיש את ההצעה לפי נספח א' , הרי ממסלול 

נדרש מהמשתתף להגיש את הצעתו פר תלמיד,   1מסלולים ולא לפי פר תלמיד, ובנספח א'
 להבהיר את זה. מבקש 

תשובה: בטבלה נספח א'  חינוך רגיל יחושב המחיר המוצע כפול מספר התלמידים המוסעים  
לרשום את המחיר עבור פר תלמיד.  אין סתירה בין שתי   1באותו מסלול, ובנספח א' 

 הבקשות. 
 ל מופיע סוג הרכב?  708שאלה: במפרט הסעות חינוך מיוחד  קו  

 טכנית, יתוקן תשובה:  רכב עם מעלון, טעות 
ימים בשבוע, מה הנוסחה לחישוב  4לומדים  714שאלה: במפרט הסעות חינוך רגיל קו 

 לתנאי הסף?  2.6ימים כפי שמופיע בסעיף  220 -הערבות, האם להכפיל ב 
 תשובה : כן 

 שאלה: מה אחוז/גובה ההנחה המקסימלי שאפשר להעניק מהאומדן ? 
 30%תשובה :  

 בכבוד רב            
 יועמ"ש המועצה 


