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 7.7.2022 תאריך:
 אוניברסיטת חיפה

 
 - מתן שירותי היסעים לאוניברסיטת חיפהל 32/2022מכרז פומבי מס'  

 2מס'  הבהרה מסמך תשובות לשאלות
 

 שנתקבלה למכרז זה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.  נוספת להלן מענה לשאלת הבהרה
 מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות החתימה 

 בחברה + חותמת החברה(.
 

 הרות למסמכי המכרז:הב
 

 פרק מס"ד
מס' 
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

כתב   .1
 ;ההוראות

 
 
 

 ;2נספח ב'
 
 

 .4נספח ב'

4.3 ,
4.5 ,
7.8 

 
 

נבקש להוסיף כי  5-4
לעורך המכרז תהיה 
שמורה האפשרות 
לייחס למציע ניסיון 
)או עמידה בהיקפים 
כספיים בשנים 
האחרונות( שבוצע 
ע"י אישיות משפטית 
אחרת, אשר מלוא 
פעילותה בתחום 
נשוא המכרז הועבר 

 למציע.

לכתב  4.5-ו 4.3לאחר סעיפים 
 ההוראות תתווסף הפסקה הבאה:

 
, אלו"לצורך עמידה בתנאי סף 

המציע יהא רשאי להסתמך על 
פעילות של ישות משפטית ממנה 
רכש ו/או קיבל המציע פעילות 
המקיימת תנאי זה, וזאת לרבות 

ו/או מיזוג סטטוטורי בדרך של מיזוג 
עפ"י הוראות חוק החברות, 

וכן, לרבות בדרך של  1999-תשנ"ט
 עסקת נכסים/פעילות".

 
 3במס"ד  - 7.8בטבלה בסעיף 

 תתווסף הפסקה הבאה:
"מציע אשר מבקש להסתמך על 
פעילות שנצברה על ידי ישות 

 4.3משפטית אחרת כאמור בסעיף 
לעיל, יצרף להצעתו מידע 

המעידים על רכישת ומסמכים 
הפעילות כאמור, לרבות, אישור 
עו"ד או רו"ח המאשר את קליטת 
הפעילות כאמור ובו יצוין מועד 

 קליטת הפעילות".
 

 5במס"ד  - 7.8בטבלה בסעיף 
 תתווסף הפסקה הבאה:

"מציע אשר מבקש להסתמך על 
פעילות שנצברה על ידי ישות 

 4.5משפטית אחרת כאמור בסעיף 
להצעתו מידע לעיל, יצרף 

ומסמכים המעידים על רכישת 
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 פרק מס"ד
מס' 
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

הפעילות כאמור, לרבות, אישור 
רו"ח המאשר את קליטת הפעילות 
כאמור ובו יצוין מועד קליטת 

 הפעילות".
 

תתווסף ההערה  2בנספח ב'
 הבאה:

 
"מציע אשר מבקש להסתמך על 
פעילות שנצברה על ידי ישות 
משפטית אחרת ממנה רכש ו/או 

ת תנאי זה, קיבל פעילות המקיימ
לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג 
סטטוטורי עפ"י הוראות חוק 

וכן, לרבות  1999-החברות, תשנ"ט
בדרך של עסקת נכסים/פעילות, 

על גבי נספח  יציין זאת במפורש
יצרף להצעתו מידע כן, ו זה

ומסמכים המעידים על רכישת 
הפעילות כאמור, ובכלל זה, אישור 

קליטת עו"ד או רו"ח המאשר את 
הפעילות כאמור ובו יצוין מועד 

 קליטת הפעילות".
 

תתווסף ההערה  4בנספח ב'
 הבאה:

 
"מציע אשר מבקש להסתמך על 
פעילות שנצברה על ידי ישות 
משפטית אחרת ממנה רכש ו/או 
קיבל פעילות המקיימת תנאי זה, 
לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג 
סטטוטורי עפ"י הוראות חוק 

וכן, לרבות  1999-טהחברות, תשנ"
בדרך של עסקת נכסים/פעילות, 
יבצע את ההתאמות הנדרשות 

וכן יצרף להצעתו מידע  בנספח זה
ומסמכים המעידים על רכישת 
הפעילות כאמור, ובכלל זה, אישור 
רו"ח המאשר את קליטת הפעילות 
כאמור ובו יצוין מועד קליטת 

 הפעילות".
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 פרק מס"ד
מס' 
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

 2ונספח ב' 4רצ"ב נספח ב'
 מחליפים אלו נספחיםהמתוקנים. 

 למכרז שצורפו הנספחים את
 .במקומם ובאים

 

תנאי סף   .2
להשתתפות 

 במכרז

ש עשרות לחברתנו י 4 4.4
רכבים אלא 

שהאוטובוסים 
 2כזים בחברה ורמ

מתוך ה"קבוצה" 
השייכת כולה )שלוש 
חברות באותו מקום 
פיזי( לאותו בעלים. 
אם בכל זאת יינתן לנו 
להציג הצעה על אף 

בהליך  המוסבר
שלא  1הבהרות מס' 

ניתן לקבל חיזוק 
 60מחברה אחרת )

מקומות כן?!( נשמח 
 ונציג.

תשומת לב המציעים מופנית 
בהליך  1לתשובתנו לסעיף 

 .1הבהרות מס' 
מקומות ניתן  60  אוטובוס -דהיינו

, גם לספק באמצעות קבלני משנה
  .4.4לצורך תנאי הסף 

 
 אישור

 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל. 

 

 שם המציע: ______________________

 

 חתימה: ________________________

 
 

 


