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 20/02/2022 תאריך:
 אוניברסיטת חיפה

 48/2021מכרז מס' 
 שירותי נסיעות מיוחדות במוניות עבור אוניברסיטת חיפה

 2מס' הבהרה מסמך תשובות לשאלות 
 

 שחלו במסמכי המכרז.להלן מענה לשאלת הבהרה שנתקבלה למכרז זה וכן שינויים 
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(.
 הבהרות למסמכי המכרז:

מס' 
 שאלה

 מסמך
מס' 

 סעיף
מס' 
 עמוד

 פירוט השאלה
 תשובה

1  
תנאי סף 

להשתתפות 
 במכרז
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חברתנו היא חברת הסעות 
ובשליטתה מוניות רבות וכן 

התקשרות עם תחנת מוניות 
 הכל –)במרחק הנדרש( 

בשליטת חברתנו. משכך, 
הגבלת המציעים לתאגידי 

מוניות בלבד תצמצם בהכרח 
את מעגל המציעים תפגע 
בעקרון השוויון וממילא גם 

תגרום לעלויות מיותרות לעורך 
המכרז ולאיכות מופחתת של 
השירות. נבקש לקבוע שכל 
מציע שהינו חברת הסעות 

ובשליטתו מוניות בכמות 
 –  הנדרשת ו/או תחנת מוניות
 יוכל להגיש הצעתו למכרז.

האוניברסיטה הודיעה 
זה מכבר כי המכרז יהיה 
במתכונת של מחירון על 

רשימת יעדים ועל כן, 
()א( 2)ב()510תקנה 

לתקנות התעבורה, 
מחייבת  1961-תשכ"א

אותה להתקשר עם 
מציע שהינו תאגיד 

שמטרתו מתן שירות 
הסעה בנסיעות 

 מיוחדות במוניות.
 

להיענות  לפיכך, לא ניתן
לבקשה. תנאי הסף 

 יישאר על כנו.
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 –הסכם 
 אחריות
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נבקש להחריג נזק בזדון לגביו 
 לא תחול אחריות הספק.

 

לא מקובל. אין שינוי 
 בסעיף

-1נספח ב' 3
טופס 

 הצעת מחיר

לא ראינו בהצעת מחיר סעיף   
או כביש חוצה  6בנוגע לכביש 

 .ישראל
האם יש צורך לתמחר או 

שהמחיר עבור נסיעות חוץ 
אמור לכלול בתוכו את כביש 

 ?חוצה ישראל/6
 

נבקש להסב את 
תשומת לב המציעים 

 8.5.1להוראות סעיפים 
להסכם המצורף  8.9 -ו

למכרז, המתייחסים בין 
היתר לנסיעה בכבישי 

 אגרה.

 אישור
 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל.

 
 שם המציע: ______________________

 
 חתימה: ________________________

 


