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 ט, תשע"שבטב ד"י

  לכבוד:
 המכרזמשתתפי 

 
  למתן שירותי הסעות לתכנית "אוניברסיטה בעם" 26/2018מכרז פומבי מס' הס' ל מכתב הבהרותהנדון: 

מפורטות  התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת להלן בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב, 

 :שבנדון מכרזהליך ההבהרות, ב

 מס' 'מס
 עמוד

 מס'
 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף

 3עמוד  5סעיף  כללי   .1
לא תתקבל הצעה המוגשת בידי 

מספר תאגידים ו/או מציעים 
ו/או גופים אחדים במסגרת 

 .ההליך

האם חברת אם ובת יכולות לגשת 
 למכרז?

 לא אפשרי

 :ההתקשרות תקופת 4 3  .2

 עם ההתקשרות תקופת  4.1.
 תהיה הזוכה המציע

 עשרים( 24של  לתקופה
וארבעה( חודשים החל 

חתימת  ממועד
 הסכם על האוניברסיטה

ההתקשרות )להלן: 
 "(.תקופת ההתקשרות"

 בלבד לאוניברסיטה  4.2.
 הבלעדית הזכות שמורה

 ההתקשרות את להאריך
נוספות  תקופות בשלוש

)שנים עשר(  12עד  בנות
  אחת. כל חודשים

 תקופתלהלן: "(
"( המוארכת ההתקשרות

 למפורט והכל בהתאם
ההתקשרות  בהסכם

 )נספח ט'(.

 תקופת כי מובהר 4.3.
 המרבית ההתקשרות

 כל האפשרית )כולל
 המציע ההארכות( עם

)שישים(  60תהיה  הזוכה
 .חודשים

לעיל,  האמור למרות 4.4.
 לאוניברסיטהשמורה 

 לסיים הבלעדית הזכות
 בעקבות ההתקשרות את

 עת, לפי מכרז זה, בכל
הבלעדי,  דעתה שיקול

 ובכתב מראש בהודעה

 הזוכה למציע יום 30 של
 וכמפורט בהסכם

 .ההתקשרות

נבקש לשנות את אופן התקשרות 
 הצדדים, כדלקמן:

נבקש, בכל מקרה, כי הודעת  .א
האוניברסיטה על רצונה 

האופציה תימסר למימוש 
ימים מראש  60 -למציע בכתב ו

 טרם סיום תקופת ההתקשרות.

כמו כן נבקש, כי מימוש  .ב
האופציה על ידי האוניברסיטה 

 יהיה בכפוף להסכמת המציע.

לחילופין נבקש להסדיר מנגנון  .ג
 התקשרות חלופי, באופן הבא:

I.  תקופת ההתקשרות
 24הראשונית תעמוד על 

חודשים, כאשר 
ופציה לאוניברסיטה א

להאריך את תקופת 
תקופות  3 -ההתקשרות ל

חודשים כל  12נוספות של 
אחת, בכפוף למסירת 
 60 -הודעה למציע בכתב ו

ימים מראש טרם סיום 
 כל תקופה.

II.  החודשים  24במהלך
הראשונים להתקשרות, 

המציע לא יהיה רשאי 
להודיע לאוניברסיטה על 

ביטול ההסכם וסיום 
ההתקשרות, בכפוף 

חייבויות לעמידת הת
האוניברסיטה כלפי 

 המציע.

III.  החל משנת ההתקשרות
השלישית ואילך, ככל 

שהאוניברסיטה בחרה 
לממש את האופציה, יהיה 

 
 .מקובל .א
 
 
אין שינוי במסמכי  .ב

 .המכרז
 
 
אין שינוי במסמכי  .ג

 .המכרז
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 מס' 'מס
 עמוד

 מס'
 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף

כל אחד מהצדדים רשאי 
לבטל את ההסכם 

ולהודיע לצד שכנגד בכתב 
על סיום ההתקשרות, 

 באופן הבא:

  האוניברסיטה כלפי
ימים  60 –המציע 
 מראש.

  המציע כלפי
 120 –האוניברסיטה 

 ימים מראש. 
: מצבת כלי מצבת כלי רכב 5.2.4 4  .3

המציע תעמוד  1ברשות הרכב
כלי שלושים( )במילים:  30על 

רכב לפחות, כהגדרתם במפרט 
)להלן:  נספח א' –השירותים 

וכמפורט "( מצבת כלי הרכב"
"מצבת כלי  1בטבלה מס' 

 .רכב"

 התחשברציתי לדעת אם תוכלו ל
בכך שתורידו את מכסת הרישיונות 

להצגה במכרז על מנת שעוד 
 משתתפים יוכלו לגשת למכרז.

 
יעודכן  5.2.4תנאי סף 
 כדלקמן: 

: מצבת מצבת כלי רכב
 1ברשות כלי הרכב

 20המציע תעמוד על 
( "עשרים")במילים: 

כלי רכב לפחות, 
כהגדרתם במפרט 

 נספח א' –השירותים 
מצבת כלי )להלן: "

"( וכמפורט הרכב
"מצבת  1בטבלה מס' 

 ."כלי רכב
 1אוטובוס גדול: כמות 
 10 אוטובוס:כמות 
 6 מידיבוס:כמות 
 2 מיניבוס:כמות 
 1 מיקרובוס:כמות 

 
ובכל מקום אחר 
 במסמכי המכרז.

 
 ,בנוסף

מצ"ב למכתב הבהרות 
 מעודכן 2נספח ח'זה 

תצהיר המפרט את "
" מצבת כלי הרכב
שאותו נדרשים 

המציעים להגיש בעת 
הגשת הצעתם למכרז 

 זה כשהוא חתום ומלא.
לפחות  מעסיק : המציענהגים 5.2.5 4  .4

)במלים שלושים( נהגים,  30
 תקפים כנדרש בעלי רישיונות

 פי על או/ו התעבורה בתקנות
 לפחות של ניסיון ובעלי דין כל

 הרכב שנים כנהגי כלי שלוש
 הרכב כלי במצבת כמפורט
 לעיל. רישיונם 1מס'  בטבלה

 לא ניפסל אלו נהגים של
 מועד טרם האחרונות בשנתיים

 .המכרז מסמכי הגשת

נבקש כי ניסיון הנהגים בנהיגה 
בכלי הרכב לא יפחת משנתיים 

)במקום שלוש שנים(. נציין, כי זוהי 
 גם הדרישה המקובלת בענף בתחום
הסעות תלמידים. עוד יצוין, כי אף 

לנוסח הסכם  5.2בסעיף 
ההתקשרות )נספח ט'( נרשם על 

ידכם, כי ניסיון הנהגים יהיה 
 לפחות שנתיים.

 ןיעודכ 5.2.5תנאי סף 
 כדלקמן:

 מעסיק : המציענהגים
 :)במלים 20לפחות 

, בעלי ( נהגים"עשרים"
 תקפים כנדרש רישיונות

 או/ו התעבורה בתקנות
 ובעלי דין כל פי על

שלוש  לפחות של ניסיון
 הרכב כנהגי כלי שנים

 כלי במצבת כמפורט
 1מס'  בטבלה הרכב
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 מס' 'מס
 עמוד

 מס'
 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף

 של לעיל. רישיונם
 לא ניפסל אלו נהגים

 האחרונות בשנתיים
 הגשת מועד טרם

 .המכרז מסמכי
 

 , בנוסף
מפרט ב 5.2סעיף 

נספח א'  השירותים
 במסמכי המכרז יעודכן

 כדלקמן:
 שנתיים"המילים "

  ים:יוחלפו במיל
 "שלוש שנים"
 

 ,בנוסף
מצ"ב למכתב הבהרות 

 מעודכן 3נספח ח'זה 
תצהיר המפרט את "

" הנהגים מטעם המציע
שאותו נדרשים 

המציעים להגיש בעת 
הגשת הצעתם למכרז 

  זה כשהוא חתום ומלא.
5.  22 

נספח 
 א'

 

"ההסעות : החלפת הסעות 2.10
יתבצעו עפ"י קווי הסעה 

זאת רשאית קבועים, יחד עם 
האוניברסיטה להחליף קווי 
נסיעה מעת לעת, לאחד קווי 

הסעה ולפצלם, לשנות את 
מקום תחנות העצירה, וזאת 
ללא עלות כל עוד אורך הקו 

 10החדש/חלופי לא יעלה ב 
ק"מ על אורך הקו המוחלף ולא 

יתווספו בסה"כ יותר משתי 
 תחנות עצירה."

נבקשכם לבחון תוספת תשלום בגין 
סלול, מאחר ומדובר הארכת מ

-בנסיעות שאורכן הממוצע הינו כ
ק"מ  10ק"מ. הארכת המסלול ב 15

נוספים ללא עלות, הינה 
משמעותית ביחס לתמחור הק"מ 
של הנסיעה כולה. בנוסף, הארכת 

ק"מ עלולה להאריך  10המסלול ב 
את זמן הנסיעה משמעותית, לאור 

מצב התנועה בשעות הפעילות 
 באזור גוש דן.

 
ינוי במסמכי אין ש

 .המכרז
 

 

6.  23 
נספח 

 א'

הנהגים לא נפסלו מלהחזיק  5.4
תיים נהיגה בשנ ןרישיו

 האחרונות. 
: גיליון המסמך הנדרש להצגה

עבירות תעבורה אישי )מטעמו 
של משרד התחבורה ומשטרת 

 ישראל(.

 :יעודכן כדלקמן 5.4של סעיף הסייפא 
 יימחקו. "ומשטרת ישראל"המילים 

7.  23 
נספח 

 א'

 10 -הנהגים יהיו בעלי פחות מ 5.5
 12עבירות תנועה במהלך 

 חודשים טרם הגשת ההצעה. 
: גיליון המסמך הנדרש להצגה

עבירות תעבורה אישי )מטעמו 
של משרד התחבורה ומשטרת 

 ישראל(.

 יימחק. 5.5סעיף 

8.  23 
נספח 

 א'

"על מציע זוכה לוודא שהנהגים  5.6
יהיו עם עבר נקי ללא רישום 

פלילי בעבירות בכלל ובתחום 
"עבירות מין" בפרט עפ"י החוק 

למניעת העסקת עברייני מין 

את תקפות נבקשכם לבדוק מחדש 
וחוקיות הדרישה להמצאת תעודת 

יושר תקפה לגבי כל נהג )על פני 
הדברים, דרישה זאת פוגעת 

בפרטיותם של הנהגים ולא עולה 

יימחק  5.6סעיף 
 5.6ובמקומו יבוא סעיף 

 החדש כדלקמן:
נהג יהיה ללא עבר 

 פלילי כלשהו. 
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 מס' 'מס
 עמוד

 מס'
 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף

-במוסדות מסוימים התשס"א
2000 . 

המסמך הנדרש להצגה: תעודת 
 יושר תקפה."

בקנה אחד עם הלך הרוח המשתקף 
מפסיקתם העדכנית של בתי 

 המשפט בישראל(.
המציע הזוכה יציג אישור משטרה 

 לגבי כל נהג בתחום עברייני מין.

לעניין עמידה בדרישה  
זו האוניברסיטה 

תסתפק בכך שהמציע 
הזוכה קיבל לידיו 

אישור בכתב מהעובד בו 
מאשר העובד כי הוא לא 

הורשע בעבירה שיש 
 עמה קלון.

 
 ,בנוסף
 יתווסף 5.19 סעיף אחרי
 :להלן 5.20 סעיף

המציע הזוכה יעדכן את 
האוניברסיטה בכל 

מקרה בו התקיים שינוי 
במצב העובדתי של אחד 

הנהגים המספקים את 
השירותים הנדרשים 
במכרז זה ו/או נודע 
למציע הזוכה אחרת 

ממה שהוצהר 
לאוניברסיטה בהתאם 

 לעיל.  5.6לסעיף 
כמו כן, ומבלי לגרוע 

לעיל,  5.17מסעיף 
האוניברסיטה תהא 

בדוק מדגמית רשאית ל
את הנהגים )עמידה 

בקריטריונים, התנהגות 
וכיו"ב(. בכל מקרה בו 
ימצא נהג שאינו עומד 

בקריטריונים הנ"ל ו/או 
שהתנהגותו אינה 

תנקוט  –הולמת
האוניברסיטה בצעדים 

נגד המציע והנהג 
כאמור לעיל ייפסל 
מלשמש בתפקידו 
 במסגרת מכרז זה.

9.  24 
נספח 

 א'

בריאות  הנהגים יהיו בעלי 5.7
תקינה ומאושרת לנהיגה. 

המסמך הנדרש להצגה אישור 
רפואי המעיד על מצב בריאותם 

 התקין של הנהגים.

לא ברורה הדרישה להצגת מסמך 
רפואי )נראה כי מדובר במשפט 

שהתווסף למסמך ממסמך אחר(, 
ומעבר לכך, מדובר בחומר המצוי 
תחת חיסיון רפואי, והוא ממילא 

 אינו בידי המציע.
גש, כי נהגי החברה מאושרים יוד

לנהיגה ברכבים נשוא המכרז 
מבחינת המכון הרפואי לבטיחות 

בדרכים של רשות הרישוי במשרד 
התחבורה, כמו גם הם מקבלים את 

 אישור קצין הבטיחות של החברה.
נהגי החברה חתומים על הצהרת 
בריאות מטעמם, הן בעת קבלתם 

לעבודה בחברה והן במהלך 
בחברה, והם עבודתם השוטפת 

מחויבים בעדכון מצבם הרפואי 

מפרט ב 5.7נוסח סעיף 
נספח א'  השירותים

במסמכי המכרז יעודכן 
 כדלקמן:

הנהגים יהיו בעלי 
בריאות תקינה 

ומאושרת לנהיגה. 
 המסמך הנדרש להצגה 

 הצהרת בריאות"הינו 
בתוקף שתהא  "של הנהג

 וחתומה על ידו.
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 מס' 'מס
 עמוד

 מס'
 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף

 כלפי החברה.
ככל שהמציע יוכרז כזוכה, וככל 

שיידרש, החברה תוכל להציג את 
 הצהרת הבריאות של הנהג.

10.  25 
נספח 

 א'

בכל כלי הרכב מערכות איתור:  6.4
מותקנות מערכות איתור, 

שליטה ובקרה המקושרות 
בזמן אמת למוקדי הבקרה 

, של המציע הזוכהוהשליטה 
לסידור העבודה ולקציני 
הבטיחות. מערכות מנוע 

. GPS ממוחשבות וחיבור
למזמין תתאפשר צפייה 

במערכת זו, על פי דרישתו, 
בהתאמה להזמנות שביצעה 

 היחידה

אפשרות האוניברסיטה לצפייה 
של כלי הרכב  GPS -בזמן אמת ב

המוזמנים הינה כרוכה בעלות 
שימוש שתושת על האוניברסיטה. 

ל ותימסר אפשרות כמו כן, ככ
ה במערכת היא תוגבל לנסיעות יצפי

 של האוניברסיטה בלבד.

מפרט ב 6.4נוסח סעיף 
נספח א'  השירותים

במסמכי המכרז יעודכן 
 :כדלקמן

 
במקום המילים  "צפייה 

יירשמו   'במערכת זו"
קבלת נתוני  ,המילים:

 ".נסיעה בדיעבד
 

בנוסף לסייפא של 
אחרי המילים: הסעיף  

"שביצעה היחידה" 
 ייתווספו המילים:

ויימסרו נתוני "ככל 
, מערכתנסיעה מה

 הנתונים יתייחסו
לנסיעות של 
 ה בלבד".האוניברסיט

11.  25 
נספח 

 א'

רכבים דיבוריות לטלפון נייד: ב 6.8
יותקנו משנתונים רלוונטיים, 
דיבוריות לטלפון נייד 

המתאימות למכשיר בו 
המציע זוכה משתמש הנהג ועל 

לוודא כי רשימת מספרי 
הטלפון הניידים של הרכבים 

המספקים שירות במסגרת 
 מכרז זה מצויה בידי הסדרן

חל איסור על פי החוק ועל פי 
הוראות הבטיחות בחברה להתקין 

דיבוריות באוטובוסים. יצוין, כי 
לכלל נהגי החברה טלפון נייד, והם 
נמצאים בקשר רציף במידת הצורך 

רנים/פקחים/מקבלי עם הסד
 השירות וכיו"ב. 

מפרט ב 6.8נוסח סעיף 
נספח א'  השירותים

במסמכי המכרז יעודכן 
 :כדלקמן

 
להעביר על המציע זוכה 

לסדרן את רשימת 
הנהגים המבצעים את 

ההסעות ומספרי 
הטלפון הנייד שלהם.  
עליו לוודא שהנהגים 

בקשר רציף נמצאים 
מענה מידי במידת לתת 

ביצוע הצורך במהלך 
 נסיעתם.

12.  27 
נספח 

 א'

 ההסעות: נדרש חברת נציג 8.5
 הראשון בשיעור נוכח להיות

 –סיום  ובטקסי השנה של
 י"ע יימסרו מועדים מדויקים

 תתואם והגעתו נציגי היחידה

 .מולם
 הסיום סיום: באירוע טקסי

 מתקיים התכנית, אשר של
 מהימים אחד בכל במקביל

 בניינים בשלושה )ושלישי שני(
 מדובר באוניברסיטה.  שונים

 גם מזומנים אליו שיא באירוע
 האוניברסיטה כמו ראשי

 הפקולטות וראשי הרקטור
 יום ומשפחות. בכל שונות
תלמידים.  250 -יהיו כ שכזה

 יתרה חשיבות כך, ישנה בשל

כי על פי דרישת  אין כל מניעה
האוניברסיטה יוצב עובד מיומן 
ומנוסה של החברה כפקח שטח 

מטעם המציע, אך זאת בתשלום 
 שעות פקחות/סדרנות.

מפרט ב 8.5סעיף 
נספח א'  השירותים

במסמכי המכרז יעודכן 
 :כדלקמן

ההסעות  חברת נציג
באופן  נוכח להיות נדרש

 בשיעור חד פעמי

 .השנה של הראשון
 י"ע יימסר ועד מדויקמ

 והגעתו נציגי היחידה

 .מולם תתואם
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 15מתוך  6עמוד 
 

 מס' 'מס
 עמוד

 מס'
 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף

זה,  ביום בזמן ההסעות להגעת
 מעיכובים להימנע בכדי

 מכובדות על ולשמור

 .האירוע
13.  27 

נספח 
 א'

קבלן מישנה שיופעל יעמוד בכל  9.3
דרישות המפרט הטכני, 

במסמכי  בנספח א'כמפורט 
המכרז וכל דרישות החוק 

 והדין.

 לסייפא של הסעיף יתווספו המילים הבאות:
להסכם ההתקשרות  12"ודרישות הביטוח המפורטות בסעיף 

 במסמכי המכרז".נספח ט' 

14.  51 
נספח 

 3ח

: המציע מעסיק לפחות נהגים 2
)במילים: שלושים( נהגים,  30

בעלי רישיונות תקפים כנדרש 
בתקנות התעבורה ו/או על פי 

כל דין ובעלי ניסיון של לפחות 
, כנהגי כלי הרכב שלוש שנים

כמפורט במצבת כלי הרכב 
"פירוט מצבת  1בטבלה מס' 

במסמכי  5.2.4כלי רכב" סעיף 
. רישיונם של נהגים אלו המכרז 

לא ניפסל בשנתיים האחרונות 
טרם מועד הגשת מסמכי 

 המכרז

 3בנספח ח' 2נא לתקן בסעיף 
תצהיר הנהגים, כי הנהגים יהיו 
בעלי ותק נהיגה של שנתיים 

 לפחות.

ראו את מענה 
האוניברסיטה בתשובה 

 .לעיל 4 מס' שאלהל
 

מצ"ב למכתב הבהרות 
 מעודכן 3נספח ח'

תצהיר המפרט את "
 "הנהגים מטעם המציע

שאותו נדרשים 
המציעים להגיש בעת 
הגשת הצעתם למכרז 

  זה כשהוא חתום ומלא.
 

15.  54 
נספח 

 ט'

 עם ההתקשרות תקופת .1.1 2
של  לתקופה תהיה הספק

וארבעה(  )עשרים 24
 ממועד החל חודשים

 על חתימת האוניברסיטה

להלן: ( ההתקשרות הסכם
 .ההתקשרות"( תקופת""

 בלבד לאוניברסיטה .1.2
 הבלעדית הזכות שמורה

 ההתקשרות את להאריך
 נוספות תקופות בשלוש

)שנים עשר(  12בנות עד 
אחת )להלן:  כל חודשים

"תקופת ההתקשרות 
המוארכת"( והכל בהתאם 

למפורט בהסכם 
 ההתקשרות )נספח ט'(.

 תקופת כי מובהר .1.3
 המרבית ההתקשרות

 כל האפשרית )כולל
 הספק ההארכות( עם

 )שישים( חודשים. 60תהיה 

 ,לעיל האמור למרות .1.4
 לאוניברסיטה שמורה
 את לסיים הזכות

 שיקול י"עפ ההתקשרות
 עת הבלעדי בכל דעתה
כלשהי,  נימוק חובת ובלא

 30וזאת בהודעה בכתב של 
יום מראש. כמו כן, 

 לאוניברסיטה הזכות
 בשל ההסכם את לסיים

ראה שינוי אופן התקשרות הצדדים 
 לעיל. 1כמפורט בשאלה 

ראו את מענה 
האוניברסיטה בתשובה 

 .לעיל 2 מס' שאלהל
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 15מתוך  7עמוד 
 

 מס' 'מס
 עמוד

 מס'
 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף

 וההפרה ההפרה עילות
 המפורטים היסודית
השירות  ובאמנת בהסכם
 נפרד בלתי חלק המהווה

 .זה מהסכם

 תקופת במהלך .1.5

 תקופת או/ו ההתקשרות
המוארכת,  ההתקשרות

במידה ותהא כזו, 
 האוניברסיטה רשאית

 חלק להזמין להפסיק
 הסכם נשוא מהשירותים

 כל תהא לא ולספק זה

או /ו דרישה או/ו טענה
 הנוגע תביעה או/ו טענה

 לאובדן בנוגע או/ו לכך

 .רווח

 נתונה לאוניברסיטה .1.6
הזכות להאריך תקופת 

 חלק לגבי גם ההתקשרות
השירותים המסופקים  של
 זה ותנאי הסכם י"עפ

 .המכרז
16.  56 

נספח 
 ט'

 :מחירים ועדכון למדד הצמדה 7.4

 עשר שנים במהלך 7.4.1.
 הראשונים החודשים

 על החתימה במועד שתחילתם

 מחירי ,הסכם ההתקשרות
 בטופס המפורטים השירותים

 הנכלל הכספית ההצעה

 ב"המצ ,של הספק בהצעתו
 )"המחירים" :להלן( 'ב כנספח

 .כלשהו למדד צמודים יהיו לא

 החודשים העשר בשנים 7.4.2.
 האמורה התקופה שלאחר

 :להלן( לעיל 7.4.1 בסעיף

 יוצמדו )"השנה השנייה"
 יחול שבו במקרה רק המחירים

התשומה  מחירי במדד שינוי
 או יעלה ושיעורו באוטובוסים

 זה במקרה .ומעלה 5% -ב ירד
 לשינויים באופן התאמה תיערך

 :להלן המפורט

 השנייה השנה בתחילת .א

 מדד"ב השינוי שיעור ייבחן

 להלן כהגדרתו "הרלוונטי
 האחרון ממועד ההצמדה

 )"הבדיקה מועד" :להלן(
 שיעור הבדיקה ובמועד במידה

 יהיה הרלוונטי השינוי במדד

 ההצמדה ממועד 5 %מ יותר

נבקש לשנות את מנגנון ההצמדה, 
 כדלקמן:

בשנת ההתקשרות הראשונה  .א
מחירי הנסיעות נשוא ההסכם 
לא יוצמדו ויהוו מחירי בסיס. 

מדד בסיס יהיה מדד 
התשומות באוטובוסים 

האחרון הידוע במועד תחילת 
השירותים כפי שפורסם על ידי 

הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה.

ואילך  13 -החל מהחודש ה .ב
שרות הצדדים, להתק

-המחירים יוצמדו ויעודכנו חד
פעמית לאותה שנה על פי 
המדד הידוע האחרון כפי 

שפורסם על ידי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה )ללא 

תלות בשיעור השינוי(, 
והמחירים המעודכנים יחולו 

 למשך אותה שנה בלבד.

מנגנון הצמדה זה יחול בכל  .ג
שנה מוארכת, ככל 

ש והאוניברסיטה תבחר לממ
את תקופות האופציה 

 העומדות לרשותה.

בכל מקרה יובהר, כי מחירי  .ד
ההסעות נשוא ההסכם לא יהיו 
 נמוכים מתחת למחירי הבסיס. 

 
ללא שינוי במסמכי 

 המכרז
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 15מתוך  8עמוד 
 

 מס' 'מס
 עמוד

 מס'
 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף

המחירים  יעודכנו ,האחרון
 המדד שינוי לשיעור בהתאם

 .הרלוונטי

 המדד י"עפ יבוצע העדכון .ב

 וייכנס ,העדכון בחודש הידוע

 .העוקב לחודש 1 -ב לתוקפו

 תקופת ותוארך במידה  7.4.3
 של סיומם ממועד ההתקשרות

 החודשים וארבעה עשרים

 - ו 7.4.1 האמורים בסעיפים

 :ולהלן לעיל(  לעיל  7.4.2

 ההתקשרות תקופת"

 יוצמדו מחירי )"המוארכת
 למדד הכספית ההצעה

 :הבא באופן הרלוונטי
 שיעור ייבחן לשנה א. אחת

 ממועד ,הרלוונטי במדד השינוי

להלן: ( האחרון ההצמדה
 במידה .)"הבדיקה מועד"

 השינוי שיעור הבדיקה ובמועד
 ישתנה ממועד הרלוונטי במדד

 יעודכנו ,האחרון ההצמדה
 לשינוי בהתאם המחירים

 .הרלוונטי במדד
 המדד י"עפ יבוצע ב. העדכון

 וייכנס ,העדכון בחודש הידוע

 .העוקב לחודש 1 -ב לתוקפו
 מחירי הינו "הרלוונטי מדד" .ג

 כפי באוטובוסים תשומה

- הלשכה ידי על שמתפרסם
 באתר לסטטיסטיקה המרכזית

http://www.cbs.gov.il/. 
 המדד יהיה "הבסיס מדד" .ד

 להגשת האחרון ביום הידוע

 - המדד או למכרז הצעות
 בפעם המחירים הוצמדו י"שעפ

 מבין המאוחר האחרונה

 .השניים
17.  59 

נספח 
 ט'

 האמור מן לגרוע מבלי 11.1. 11

 לבדו הספק ,זה בהסכם

 אובדן או/ו נזק לכל אחראי

 או לגוף ,הפסד או/ו פגיעה או/ו

 מן יוצא וללא סוג מכל ,לרכוש

 לאוניברסיטה שייגרמו ,הכלל

 לצד או/ו מטעמה למי או/ו

 בקשר או/ו עקב כלשהו שלישי

 ,השירותים אספקת עם

 .זה בהסכם וכמוגדר כמפורט
 

  11.1בסעיף  .א

I. הפסקה:  להוסיף בתחילת
 "בכפוף להוראות כל דין".

 
 
 
 
 

II. כמו כן, למחוק את המילה 
 "לבדו".

 
 

  11.1בסעיף  .א

I.  11.1בסוף סעיף 
יתווסף המשפט 

לעניין, : "הבא
נזקי גוף 

 תהא אחריותה
 על פי דין".

 

II.  אין שינוי
 במסמכי המכרז
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 15מתוך  9עמוד 
 

 מס' 'מס
 עמוד

 מס'
 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף

 
 

 לפצות מתחייב הספק  11.2

 ,האוניברסיטה את לשפות או/ו

 ,הראשונה דרישתה עם מיד

 ,או הוצאה/ו נזק כל בגין
 טרחת ושכר הוצאות לרבות
 שתוגש תביעה בגין דין עורכי

שייגרמו  ,האוניברסיטה כנגד
 מאירוע כתוצאה לאוניברסיטה

 או/ו הספק של באחריות שהינו

 י"עפ ,בשמו או/ו מטעמו מי
 .דין כל י"עפ זה או הסכם

 
  11.2בסעיף  .ב

I.  :להוסיף בתחילת הפסקה
 "בכפוף להוראות כל דין". 

 
 

II.  כמו כן למחוק את צמד
המילים: "מיד עם 

 דרישתה הראשונה" 
 
 
 
 
 

III.  :להוסיף בסוף הפסקה
"ובלבד שניתנה לספק 

ההזדמנות להתגונן 
 כמקובל".

 
  11.2בסעיף  .ב

I.  אין שינוי
 במסמכי המכרז

 
 

II.  המילים: "מיד
עם דרישתה 
הראשונה" 

 :יוחלפו במילים
"לאחר קבלת 

פס"ד שלא עוכב 
 ביצועו

 
III. .מקובל 

 

18.  60 
נספח 

 ט'

 באחריות יישא בלבד הספק 13
 שייגרמו רכוש או גוף נזק לכל

 או לפועלים/ו לעובדיו ,לו

 נזק וכן לכל למענו או/ו מטעמו

 עובדיו י"ע או/ו ידו על שייגרם

 או/ו מטעמו הפועלים או/ו

 ,רכוש או/ו אדם לכל ,למענו
 השירותים במסגרת מתן הכל

 .זה הסכם נשוא

להוסיף בתחילת הפסקה: "בכפוף 
להוראות כל דין". כמו כן, למחוק 

 המילה "בלבד".
במסמכי אין שינוי 

 המכרז
 

 

 האוניברסיטה ביטלה 20.4. 20 63  .19
 בנסיבות ההסכם את

 ,לעיל 20.3 בסעיף המתוארות
לאוניברסיטה  הספק ישלם

 בסך מוסכמים פיצויים

 )₪ אלף חמישים( ₪ 50,000

 או/ו שנגרמו הנזקים בגין וזאת
 שייגרמו לאוניברסיטה

 אי או/ו מההפרה כתוצאה

 מבלי אך ,כאמור הקיום

 .אלה נזקים להוכיח שתידרש
 אין

 לגרוע כדי זו בפסיקה באמור
 האוניברסיטה של מזכותה

 או סעד כל מהספק לקבל

 או נוספים/ו אחרים תרופה

 .דין כל י"עפ
 את הספק תיקן לא 20.5.

 20.3.2 בסעיף כאמור ,ההפרה

 את הספק הפר או/ו לעיל
  שאינה יסודית הפרה ההסכם

 מהספק דרשה והאוניברסיטה

 לקיים או/ו ההפרה את לתקן

 את או/ו ההוראה את

נבקש כי סכום הפיצויים 
₪,  20,000המוסכמים יעמוד על 
, וזאת 19.2כפי הרשום גם בסעיף 

 ₪. 50,000במקום 

סכום הפיצויים הינו 
20,000  .₪ 

 
 20.5 –ו  20.4בסעיפים 

בהסכם ההתקשרות, 
נספח ט' במסמכי 

 50,000הסכום  ,המכרז
)במילים: חמישים ₪ 

בסכום: יוחלף ₪( אלף 
)במילים: ₪  20,000"

 ₪(.עשרים אלף 
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 מס' 'מס
 עמוד

 מס'
 תשובה שאלה נוסח קיים סעיף

 תיקן לא ההתחייבות והספק

 מילא לא או/ו ההפרה את

 או/ו ההוראה אחרי

י "ע שנדרש כפי ,ההתחייבות
 רצונה לשביעות ,האוניברסיטה

 ,ידה על שנדרש המועד ובתוך
 זכאית האוניברסיטה תהיה
 מחמת את ההסכם לבטל

 י"ע וזאת ,קיומו אי או הפרתו
 ,בכתב כך על הודעה מתן

לשלם  חייב יהא והספק
 פיצויים לאוניברסיטה

 ₪ 50,000 בסך מוסכמים
 בגין וזאת )₪ אלף חמישים(

 או/ו שנגרמו הנזקים
 כתוצאה לאוניברסיטה שיגרמו

 הקיום אי או/ו מההפרה
 שתידרש ומבלי כאמור

 להוכיח נזקים האוניברסיטה

 זו בפסקה באמור אין .אלה
 של מזכותה לגרוע כדי

 מהספק לקבל האוניברסיטה
 או סעד כל

 נוספים או/ו אחרים תרופה

 .דין כל י"עפ
20.  73-

74 
נספח 

 י"א

: מנגנון קנסות 1טבלה מס'  1.6
 בגין אי עמידה בתקני שירות

סכומי הקנסות המנויים בסעיף זה 
הינם גבוהים מאוד, למשל: איחור 

בהתייצבות מעל שעה משעת 
גובה הקנס  -היציאה המתוכננת

לכל אירוע,  ואינם ₪  10,000
 פרופורציונליים לסכומי התמורה. 
נבקשכם להפחית באופן משמעותי 

את סכומי הקנסות, לקבוע 
קריטריונים מדידים ואובייקטיבים 

לקביעתם ולהחריג מצבים שאינם 
 באשמת הספק. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז

 

 

 . המכרז אין שינוי בשאר פרטי .1

 .בדיוקבצהריים  12.00עד השעה  9.20110.28 המועד האחרון להגשת ההצעות הינו .2

 נספחים מעודכנים: 2הבהרות זה מצורפים למכתב  .3

תצהיר המפרט את הנהגים מטעם " מעודכן 3נספח ח'-ו "תצהיר המפרט את מצבת כלי הרכב" מעודכן 2נספח ח'

 ". יש לצרפם להצעה המוגשת במסגרת מכרז זה כשהם מלאים וחתומים כנדרש. המציע

חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע, וזאת לאישור כי  , כשהואהמכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .4

 .המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה
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 העתק:

 חברי ועדת המכרזים

  

 בברכה,         

 

 משה איטח        

 מזכיר ועדת המכרזים
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 26/2018 הס' מכרז פומבי מס'

 "אוניברסיטה בעם"למתן שירותי הסעות לתכנית 

 אביב-עבור אוניברסיטת תל 

   2ח'נספח 

 מעודכן

 5.2.4סעיף  תנאי סף –תצהיר המפרט את מצבת כלי הרכב 

 

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

 לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן: את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם

"( המציעואני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: "   אני משמש בתפקיד  .1

למתן שירותי הסעות לתכנית  26/2018למכרז פומבי מס' הס' לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה 

 "(.המכרז)להלן: " "אוניברסיטה בעם" עבור אוניברסיטת תל אביב

כלי רכב לפחות,  (עשרים)במילים:  20: מצבת כלי הרכב ברשות המציע תעמוד על כלי רכב מצבת .2

 "מצבת כלי רכב".  1כמפורט בטבלה מס' 

 מצבת כלי הרכב ברשות המציע תעמוד בתנאים המצטברים שלהלן:

פוליסת ביטוח ורישיון רכב בתוקף והם עונים בתנאי הסף כלי הרכב המפורטים לצורך עמידה  לכל .2.1

 לדרישת רשות הרישוי וכל דין. 

"מצבת כלי  1גילם של כלי הרכב ב "מצבת כלי הרכב" מטעמו של המציע יהיה בהתאם לטבלה מס'  .2.2

 לכביש הנקוב ברישיון הרכב. תאריך העלייהרכב". לצורך סעיף זה, גילו של כל כלי רכב נמדד לפי 

להלן, הורד מהכביש ע"י משרד התחבורה או  4הרכב שפירט המציע בטבלה מס' אף לא אחד מכלי  .2.3

 עקב כשל טכני.משטרת ישראל בשנתיים האחרונות טרם המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז 

 "מצבת כלי רכב ברשות המציע" – 4המציע נדרש למלא את טבלה מס'  .2.4

 :הבהרות למילוי הטבלה

" מתייחס לכל כלי רכב אשר בבעלותו של המציע כמצוין ברישיון ברשותלעניין סעיף זה, המונח " .א

 בחוזה השכרה/החכרה לטווח ארוך )עולה על שנה(. אוהרכב, 

בטבלה  5.2.4זה )בסעיף  כעומדים בתנאי סף של מכרזיובהר, כי מצבת כלי הרכב שהציג המציע  .ב

במידה וייבחר כזוכה "מצבת כלי רכב"( הם שישמשו אותו בעת אספקת השירותים בפועל,  1מס' 

 אם תהא כזאת. –במכרז, וזאת הן בתקופת ההתקשרות והן בתקופת ההתקשרות המוארכת 

יחד עם זאת בכל מקרה לא יסופק השירות באמצעות כלי רכב שגילו עולה על שש שנים לכל אורך 

 תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת במידה ותהא.

"מצבת כלי רכב" לעיל ניתן להציע רכבים מקטגוריה אחת  1 בכל קטגוריה המפורטת בטבלה מס' .ג

 ( וכך הלאה.3( ניתן לציין גם מקטגוריה "מידיבוס" )מס' 4מעל. דהיינו בקטגוריה "מיניבוס" )מס' 

כלי רכב לכל אחת  2ולפחות  1יחד עם זאת יובהר כי ברשות המציע יהיה כלי רכב אחד מקטגוריה 

   ם יצהיר ויגיש לעמידה בתנאי הסף.)כולל(, שעליה 2-5מהקטגוריות 
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 __________________בתאריך: מצבת כלי רכב ברשות המציע  –)כמות מעודכנת( 4טבלה מס' 

 מס"ד
מספר 

 רישוי
 שנת הייצור

תאריך 

עליה 

לכביש 

)עפ"י 

הנקוב 

ברישיון 

 הרכב(

 יצרן /דגם

רישיון 

רכב 

 בתוקף

*נא 

 להקיף 

 כן / לא

פוליסת 

ביטוח 

 בתוקף

*נא 

 להקיף 

 כן / לא

הורד מהכביש 

ע"י משרד 

התחבורה או 

משטרת ישראל 

בשנתיים 

 האחרונות

 *נא להקיף 

 כן / לא

 אוטובוס גדול 1: נוסעים, בנוסף למדריך ונהג( כמותמקומות ישיבה לפחות ל 60)שבו אוטובוס גדול  

1. 1 

 

 
  

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

 אוטובוסים 10: לפחות לנוסעים, בנוסף למדריך ונהג(, כמותמקומות ישיבה  53שבו אוטובוס )

2. 7 

 

 
  

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

3. 8 

 

 
  

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

4. 9 

 

 
  

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

5. 1

0 

 
  

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

6. 1

1 

 
  

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

7.  
 

 
  

 כן / לא כן / לא כן / לא

8. 1

2 

 
  

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

9. 1

3 

 
  

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

10. 1

4 

 
  

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

11.  
 

 
  

 כן / לא כן / לא כן / לא

 מידיבוסים 6: , כמות(מקומות ישיבה לפחות לנוסעים, בנוסף לנהג 35שבו מידיבוס )

12.  
 

 
  

 כן / לא כן / לא כן / לא

13.  
 

 
  

 לאכן /  כן / לא כן / לא

14.  
 

 
  

 כן / לא כן / לא כן / לא

15. 2

9 

 
 

  
 כן / לא כן / לא כן / לא
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 מס"ד
מספר 

 רישוי
 שנת הייצור

תאריך 

עליה 

לכביש 

)עפ"י 

הנקוב 

ברישיון 

 הרכב(

 יצרן /דגם

רישיון 

רכב 

 בתוקף

*נא 

 להקיף 

 כן / לא

פוליסת 

ביטוח 

 בתוקף

*נא 

 להקיף 

 כן / לא

הורד מהכביש 

ע"י משרד 

התחבורה או 

משטרת ישראל 

בשנתיים 

 האחרונות

 *נא להקיף 

 כן / לא

16. 3

3 

 
 

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

17.  
 

 
  

 כן / לא כן / לא כן / לא

 מיניבוסים 2כמות:  מקומות ישיבה לפחות לנוסעים, בנוסף לנהג(, 20שבו מיניבוס )

18. 3

7 

 
 

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

19. 3

8 

 
 

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

 מיקרובוסים 1מקומות ישיבה לפחות לנוסעים, בנוסף לנהג(, כמות:  10שבו מיקרובוס )

20. 4

2 

 
 

  
 כן / לא כן / לא כן / לא

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 ת.ז.                חתימת המצהיר/ה              תאריך               

 

       

                 

 אישור עו"ד

  

הנני מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 

____________________, מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת זהות מספר 

____________ המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 

 דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

 

 

 

____________________  ________________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד ומספר רישיון  תאריך
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  26/2018 הס' מכרז פומבי מס'

 למתן שירותי הסעות לתכנית "אוניברסיטה בעם"

 אביב-עבור אוניברסיטת תל 

 3ח'נספח 

 מעודכן

 5.2.5 סעיף הוכחת תנאי סף –תצהיר המפרט את הנהגים מטעם המציע 

 

_______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אני החתום מטה, מר/גב' 

 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

 

"( המציעואני הוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: "   אני משמש בתפקיד  .1

למתן שירותי הסעות לתכנית  26/2018למכרז פומבי מס' הס' כה להצעה לחתום על תצהיר זה בתמי

 "(.המכרז)להלן: " "אוניברסיטה בעם" עבור אוניברסיטת תל אביב

 

נהגים, בעלי רישיונות תקפים כנדרש בתקנות  ("עשרים")במילים:  20: המציע מעסיק לפחות נהגים .2

, כנהגי כלי הרכב כמפורט במצבת כלי הרכב שלוש שניםהתעבורה ו/או על פי כל דין ובעלי ניסיון של לפחות 

במסמכי המכרז . רישיונם של נהגים אלו לא ניפסל בשנתיים  5.2.4"פירוט מצבת כלי רכב" סעיף  1בטבלה מס' 

 האחרונות טרם מועד הגשת מסמכי המכרז.

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

   

                     

_____________________ _____________________ _____________________ 

 ת.ז.                חתימת המצהיר/ה              תאריך               
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