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 27.1.2022 תאריך:
 אוניברסיטת חיפה

 
 48/2021מכרז מס' 

 שירותי נסיעות מיוחדות במוניות עבור אוניברסיטת חיפה
 1מס' מסמך תשובות לשאלות 

 
 .למכרז זהשנתקבלו ת הבהרה ולהלן מענה לשאל

 
לאור פניות המציעים החליטה האוניברסיטה על שינוי מנגנון המכרז, ועל כן תפרסם האוניברסיטה בהקדם 

 מסמכי מכרז מתוקנים, והמועד האחרון להגשת הצעות יידחה בהתאם. 
 

 הנכם מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים באתר האוניברסיטה בנוגע למועדי המכרז החדשים.
 

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

 בחברה + חותמת החברה(.
 

 הבהרות למסמכי המכרז:
 

מס' 
 שאלה

מס'  מסמך
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

 מסמך א' 1
כתב הוראות 

למגישי 
 הצעות

אנו חברת הסעות ומוניות  4 5.2
הפרוסה באופן ארצי. ברשות 

 70מוניות ו 50החברה 
 מיניבוסים.

נשמח לגשת להוזיל לכם את 
המחירים אבל רק אחרי שאדע 
 אם אפשרי שרק לאחר הזכיה
במכרז נפתח  סניף במרחק 

קילומטר מהאוניברסיטה.  15כ
 אשמח אם תשנו סעיף זה.

לא ניתן. יש לקיים את 
 5.2תנאי הסף סעיף 

במועד האחרון להגשת 
 ההצעות למכרז.

 כללי 2
 
 

אני מעונין לברר מה נפח   
הנסיעות האם זה על בסיס יום 
יומי אפשר להסביר לי בבקשה 

 על הנסיעות והמשלוחים 
 

הנסיעות הן בהתאם 
לצרכי היחידות השונות 
של האוניברסיטה, 
לעיתים גם על בסיס 
יומיומי. אין התחייבות 

 להיקפים. 

 מסמך א' 3
כתב הוראות 

למגישי 
 הצעות

האם צריך להגיש עותק אחד  6 8.7
 או שתיים?

 8ככתוב בתחילת סע' 
נדרש  -לכתב ההוראות,

להגיש עותק אחד 
 בלבד.

ברצוננו לדעת על סמך ניסיון  כללי כללי כללי 4
העבר, מה היקף הכספי 

 השנתי של הפעילות?

לצרכי התרשמות 
 בלבד,

ממוצע שנתי של היקפי 
הזמנת המוניות של 
האוניברסיטה בשנים 
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מס' 
 שאלה

מס'  מסמך
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

-היה כ 2019 - 2017
400,000  .₪

האוניברסיטה בכל 
מקרה אינה מתחייבת 
להיקפים והמציעים 
מוותרים מראש על כל 

 טענה בענין זה.

מניסיון  –התפלגות נסיעות  כללי כללי כללי 5
האם רוב הנסיעות  –העבר 

הינן בתוך חיפה?, מחוץ 
לחיפה? נשמח לפירוט יעדים 

 משנה שעברה.

אין בידינו נתון כזה. 
הנסיעות הן לכל 
היעדים בהתאם לצורכי 
היחידות השונות 

 באוניברסיטה.

 - 1נספח ב' 6
טופס הצעת 

 מחיר

 
 כללי

 
14 

ישנן ריבוי פרמטרים לתשלום 
בטופס הצעת המחיר וכן עפ"י 
"המחיר המרבי של הרשות 
הארצית לתחבורה ציבורית", 
בכדי לפשט את הנושא, 
אשמח להבין כמה תשלם 
האוניברסיטה לנסיעה מחיפה 

, ללא 6לתל אביב, דרך כביש 
 הנחה כלל. 

כמה ישולם על נסיעה פנימית 
בחיפה בתעריף א' ללא 

 הנחה?

ס הצעת המחיר טופ
מסמכי המכרז  יתוקן.

המעודכנים יפורסמו 
באתר האוניברסיטה 

 בהקדם.

1נספח ב' 7 כל  
 הסעיפים

תקנות התעבורה מאפשרות  14
לבצע "נסיעה לפי הסכם" 

  ללא הפעלת מונה. " 

 2004-( תשס"ד6תק' )מס' 

רשאי אדם להסיע    (2)
נוסעים במונית בנסיעה 
מיוחדת המבוצעת במסגרת 

בכתב לביצוע נסיעות הסכם 
 קבועות אם נתמלאו כל אלה:

ההסעה מבוצעת    )א(
במונית העומדת לרשות 
תאגיד שמטרתו מתן שירות 
הסעה בנסיעות מיוחדות 
במוניות או במונית שבבעלות 
תאגיד כאמור )בתקנת משנה 

 התאגיד(; –זו 

למזמין הנסיעה הסכם    )ב(
בכתב עם התאגיד למתן 

 השירות;

מקובל. מנגנון המכרז 
 יתוקן.

מסמכי המכרז 
המעודכנים יפורסמו 
באתר האוניברסיטה 

 בהקדם.
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מס' 
 שאלה

מס'  מסמך
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

ההסכם לא  תקופת    )ג(
 תפחת משנה אחת;

 2020-תש"ף  (3תק' )מס' 

המונה הופעל במצב    )ד(
 "נסיעה לפי הסכם";

בעת הנסיעה יימצא    )ה(
במונית אישור שנתן מנהל 
התאגיד או סדרן בתאגיד 
לנהג, לפי הטופס שבחלק ג' 
בתוספת הרביעית, כי 
הנסיעה מבוצעת במסגרת 

 ההסכם.
לנסיעה מזדמנת במונית על 

מונה אין כל התחייבות פי 
לביצוע הנסיעה , הביצוע 
כפוף לזמינות המונית באזור 
והתשלום מתבצע מיד בגמר 
הנסיעה לפיכך הוא אינו 
מתאים למכרז שבו נדרשת 
זמינות של מוניות , הפקת 
דוחות נסיעה , הפקת 
שוברים וחשבוניות ,טיפול 
בגבייה, ואף קנסות על אי 

אבקש לשנות  –הגעה בזמן 
ווה המחיר לפי מונה את מת

ולתת אפשרות להצעת מחיר 
לפי יעדים כפי שמקובל מול 
לקוחות מוסדיים בענף 

 המוניות .
 

1נספח ב' 8 כל  
 הסעיפים

כיצד ניתן יהיה לתת הצעת  14
מחיר במידה ויהיה תקציב 

 מסוים לנסיעה ? 

האוניברסיטה 
מתקצבת את הנושא 

 בהתאם.

הנכם מבקשים אחוז הנחה  14   
 .עבור נסיעה מיוחדת

האם הכוונה רק לנסיעות חוץ 
 ?או לנסיעות גם בתוך חיפה

האם מעתה עוברים לנסיעות 
במונה בלבד? או שיש צורך 

 מחירוןלהגיש גם 

 מנגנון המכרז יתוקן.
מסמכי המכרז 
המעודכנים יפורסמו 
באתר האוניברסיטה 

 בהקדם.
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מס' 
 שאלה

מס'  מסמך
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

1נספח ב' 9 כל  
 הסעיפים

אבקש לאפשר מתן הצעה  14
שתכלול תוספת למחיר 

 המונה  .

 מנגנון המכרז יתוקן.
מסמכי המכרז 
המעודכנים יפורסמו 
באתר האוניברסיטה 

 בהקדם.

 –הסכם  10
 מסמך ד'

.שוברי 5
 נסיעה

כמה שוברים צריך להפיק ?  22
על חשבון מי ? כמה נסיעות 

 השנים האחרונות ?  3-בוצעו ב

היקף כספי לצרכי 
התרשמות בלבד מצוין 

לעיל.  4בהבהרה מס' 
 אין בידינו כמות נסיעות.

 
שוברים יונפקו בהתאם 
לכמות שתידרש, 

 באחריות הזוכים.
ייתכן שבמהלך תקופת 
ההתקשרות האוני' 

לעבור משיטת תחליט 
שוברים לשיטה אחרת 

והנ"ל ייעשה בתיאום  –
 עם הזוכים.

 

 –הסכם  11
 מסמך ד'

"מחיר הנסיעה לפי המחירון"  22  5.3
? לא ניתן לרשום במידה 

 והמחיר יקבע לפי המונה .

 מנגנון המכרז יתוקן.
מסמכי המכרז 
המעודכנים יפורסמו 
באתר האוניברסיטה 

 בהקדם.

 –הסכם  12
 מסמך ד'

האם לכל יחידה/פקולטה יש  22 5.3
 להוציא חשבונית בנפרד ? 

 כן

 –הסכם  13
 מסמך ד'

 
 

6.2 

 
 

23 

ביטול נסיעה עם התייצבות 
 20הנהג, תוך תשלום של 

שקלים בלבד תגרום לנזק 
לספק. מבקשים כי ביטול 
נסיעה בטווח של פחות 
מארבע שעות יהיה בתשלום 

 מלוא הנסיעה המתוכננת.

 30-להמחיר יעלה 
 ש"ח.

 –הסכם  14
 מסמך ד'

שוברי 
 –נסיעה 

5.1 

 
22 

ברשותנו, מערכת חינמית 
לניהול מערך היסעים. האם 
ניתן לייתר את השימוש 
בשוברים באמצעות תוכנה 
חינמית שנספק?, האם יש 
דרך אחרת להימנע משימוש 

 בשוברים?

ככל שלאחר הזכייה 
התוכנה כאמור תוצג 
בפני האוניברסיטה 

מתאימה ותהיה 
האוניברסיטה  -לצרכיה 

תהא רשאית לאשר 
שימוש בתוכנה במקום 

 שימוש בשוברים.
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מס' 
 שאלה

מס'  מסמך
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

 –הסכם  15
 מסמך ד'

מבקשים להחריג מהאחריות  25 12.1
 נזק שנגרם בזדון.

לא מקובל. אין שינוי 
 בסעיף

 –הסכם  16
 מסמך ד'

הפילוח הנדרש יוצר עומס  24 8.9
אדמיניסטרטיבי מיותר. 
מבקשים להימנע מרישום 
"כמות הק"מ", "כמות דקות 
נסיעה" ו"מצב התחלתי של 
מונה". ניתן לשלוח דוח בו 
יופיע מועד ביצוע הנסיעה, סוג 
הרכב, שעת התחלת הנסיעה, 
נהג מבצע, עלות לפני מע"מ 

 ועלות כולל מע"מ. 

 מנגנון המכרז יתוקן.
כי המכרז מסמ

המעודכנים יפורסמו 
באתר האוניברסיטה 

 בהקדם.

חברתנו קלטה לתוכה  4 5.4 מסמך א' 17
בחודשים האחרונים את כל 
פעילות ההיסעים של חברה 

 אחרת.
לאור האמור, נודה לאישורכם  

שיומצא על  כי אישור הרו"ח
ידי חברתנו לצורך הוכחת 

ייוחס לפעילות  5.4תנאי הסף 
שבוצעה בשנים הרלוונטיות 
על ידי החברה שקלטנו את 

 פעילותה כאמור.

מסמכי המכרז מקובל. 
המעודכנים יפורסמו 
באתר האוניברסיטה 

  בהקדם.

 
 אישור

 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל. 
 ______________________שם המציע: 

 
 חתימה: ________________________

 
 
 


