ספטמבר2016 ,
אוניברסיטת חיפה

מכרז מס' 407/16
למתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות לאוניברסיטת חיפה
מסמך הבהרה מספר :1

להלן מענה לשאלות הבהרה שהגישו המציעים.
מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.
סודר

עמוד

סעיף

שאלה

1

5

(5א)
למסמך
א'

על פי תנאי סף 5א' –".......לרבות רישיון להפעלת קו שירות
למוניות בהתאם לפקודת התעבורה (נוסח חדש) ורישיון הסעה
ל"נסיעה מיוחדת" ,לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א.". 1961 -
תנאי סף זה מאפשר רק לתחנות מוניות שבבעלותם קו שירות
למוניות להשתתף במכרז  ,מוניות שירות הן מוניות גדולות בלבד
שיש בהן  11מקומות (נהג.) 10+
אבקש לשנות תנאי סף זה כך שהדרישה תהיה " המציע בעל רישיון
עסק תקף מרשות מקומית להפעלת תחנת מוניות במסגרתה
רשומות "מוניות" המחזיקות רישיון הסעה ל"נסיעה מיוחדת" על
פי ההגדרה בתקנות התעבורה  ,התשכ"א " 1961

יתוקן תנאי הסף למסמכי המכרז
כדלקמן" :המציע רשום בכל מרשם
המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא
ההתקשרות וכן יש בידו כל הרישיונות
הנדרשים על פי דין לרבות רישיון עסק
תקף מרשות מקומית להפעלת תחנת
מוניות בהתאם לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח 1968-ורישיון הסעה ל"נסיעה
מיוחדת" ,לפי תקנות התעבורה,
התשכ"א" .1961-

2

6

(7ו)()6
למסמך
א'

כמו כן לשנות את סעיף  7ו' ( )6המתייחס לאופן הגשת ההצעות
למכרז בהתאם ".....המציע יצרף העתק מרישיון להפעלת קו שירות
למוניות ."......
בסעיף  7ו' ( )6נא לרשום " לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיף (5א)
לעיל  ,המציע יצרף להצעתו העתק מרישיון העסק להפעלת תחנת
מוניות".

בסעיף (7ו)( )6למכרז ייכתב :לצורך
הוכחת תנאי הסף בסעיף (5א) לעיל,
המציע יצרף להצעתו העתק מן
הרישיונות הנדרשים בסעיף.

חתימה וחותמת הספק ________________

תשובה

1

סודר

עמוד

סעיף

3

12

(2ד)()1
למסמך
ב'

חתימה וחותמת הספק ________________

שאלה

תשובה
בסעיף (2ד)( )1למסמך ב' (מסמך ההצעה)
ייכתב" :חברתנו רשומה בכל מרשם
המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא
ההתקשרות וכן יש בידנו כל הרישיונות
הנדרשים על פי דין לרבות רישיון עסק
תקף מאת הרשות המקומית בה
ממוקמת תחנת המוניות נשוא הצעתנו,
להפעלת תחנת מוניות בהתאם לחוק
רישוי עסקים ,התשכ"ח 1968-וכן רישיון
הסעה ל"נסיעה מיוחדת" ,לפי תקנות
התעבורה ,התשכ"א .1961-רצ"ב
להצעתנו העתק מן הרישיונות כאמור".
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