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 ת תל אביב אוניברסיטלמתן שירותי שינוע ופיזור טובין עבור  16/2022' הס' מכרז פומבי מסהנדון: 

 2מכתב הבהרות מס' 

 
הליך   שנשאלו במסגרתשאלות ההבהרה להלן מפורטות התשובות לבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,   .1

 שבנדון:  מכרזההבהרות, ב

 

 סעיף  עמוד  מס"ד
מענה שפורסם במכתב  נוסח 

מתאריך   1הבהרות מס' 
2.1.2023 

 תשובה השאלה 

1.  16 4 

שינוע  שירותי  מתן  זה  במכרז 
היתר  בין  כולל  טובין  ופיזור 
ברכב  מסוכנים  חומרים  הובלת 

 -שמשקלו הכולל המותר קטן מ 
תקנה    10,000 )   8ק"ג  ( 2)ג( 

לא  2001  –התשס"א   לכך  אי   ,
להובלת   לנהג  היתר  נדרש 
לרכב  רישיון  נדרש  ולא  חומ"ס 
)כמפורט   חומ"ס.  להובלת 

 בנספח א'( 1.1בסעיף 

מובהר בזאת כי תתקיים חלוקת  
 אחריות כמפורט להלן: 

במחסן  החומ"ס  אחראי 
שהוכשר  עובד  האוניברסיטה, 
העברת   על  האחראי  הוא  לכך, 

הפ לרמפה,  רדתם החומ"ס 
 וסידורם על גבי המשטחים.  

המציע  מטעם  הנהג  אחריות 
הרכב  כלי  על  להעמיס  הזוכה 
)הכללי  הטובין  את  המוביל 
והמוגדר כחומ"ס( וסידורו בתוך 
את   לפרוק  וכן  הרכב,  כלי 
תוך  הקצה  ביעדי  הטובין 
כללי  על  ושמירה  הקפדה 
חומ"ס   בהובלת  הבטיחות 

בנספח א',   2.4שמוזכרים בסעיף  
הה לפי וביצוע  והשינוע  ובלה 

הובלה"  שירותי  "תקנות 
ולקיים 2001   –התשס"א    "

הובלת   בנושא  דין  כל  הוראות 
 חומרים מסוכנים.

לכלי  נדרש  לא  כי  בזאת  מובהר 
להובלת   מוביל  רישיון  הרכב 

 חומרים מסוכנים. 

"היתר  יהיה  שלנהג  נדרש  כן 
או  מסוכנים"  חומרים  להובלת 
"הובלת   קורס  עבר  הפחות  לכל 

 מסוכנים".חומרים 

לתשובותיכם לא    14שהאמור בסעיף  
 נכון.

ק"ג המסיע   10,000  -רכב מתחת ל  .1
חייב   הסף  לכמות  מעל  חומ"ס 

חומ"ס מוביל  )לח   ברישיון  ברתנו  . 
במשקל   רכבים  בעלי   4500יש  ק"ג 

הסבר  חומ"ס(.  הובלת  רישיון 
)   8לתקנה   התשס"א  2)ג(   )-

שמשקלו     (2))   2001 מסחרי  ברכב 
מ קטן  המותר  ק"ג,    10,000-הכולל 

מסוכן   חומר  למעט  מסוכן  חומר 
סיווג   חומרים   -  7מקבוצת 

פחותה  בכמות  רדיואקטיביים, 
 מהכמות האמורה בתוספת השניה. 

לברכב   רשאים   10,000-מתחת  ק"ג 
פחותה  בכמות  חומ"ס  לקחת 
)תוספת  השניה  בתוספת  מהכמות 
השניה הינה הכמות המינימלית לכל 
למסוכן   אותו  שהופך  חומ"ס 
בהעברה , מה שמצריך רישיון( למעט 

סיווג   כמות    -  7קבוצת  בכל  שהיא 
מה   להעברה  מסוכן  חומר 

)גם   מצריך היה   1רישיון   גרם(. 
ר מהתוספת השניה  והכמות היא יות

ללא  ברישיון  חייבים  והנהג  הרכב 
 קשר למשקל הרכב.

 
היתר   .2 צריך  שהנהג  רשמתם 

להובלת חומרים מסוכנים, משמעות 
לעבור קורס מלא   חייב  הדבר שהוא 

כמו     של  , מסוכנים  חומרים  הובלת 
להעברת  רישיון  צריך  גם  הרכב  כן 

מסוכנים הינו ,  חומרים  הרישיון 
מסוים,  רכב  בכלי  חומ"ס  להעברת 
בעל  ברכב  לנהוג  חייב  רישיון  ובעל 

ש הובלה של  רישיון. היה ובמכרז נדר
הסף   כמות  מעל  חומ"ס 

ו בתוספת  , של \השניה  הובלה  או 
בספר  למותר  מעבר  שונים  חומרים 
אחר   מכרז  על  מדובר  הכתום, 
רישיון  ההצעה  ממגיש  שמצריך 
לא  וזה  היה  ולנהג.   , לרכב   , לחברה 

 2במענה לשאלה מס'  .1
במכתב הבהרות  

 2.1.2023מתאריך 
שככל  הובהר כי: 

והובלת חומרים 
מסוכנים  תתבצע ברכב  
מסחרי שמשקלו הכולל 

  10,000 -המותר קטן מ
  בכמות פחותהק"ג, 

מהכמות האמורה  
בתוספת השנייה 
ובהפרדת הובלת 

חומרים לפי סיווג לא  
מוביל יידרש רישיון 

 לכלי הרכב.  חומ"ס
 

רשימת החומרים 
שמאוחסנים במחסן  

המרכזי של 
האוניברסיטה 

וכן כמות והמשונעים 
המותרת להובלה  הסף

בלא רישיון להובלת  
חומרים מסוכנים 
מצויינים בטבלה 

בנספחי   2-א' בנספח 
 מכרז.ה

אחראי החומ"ס במחסן  
אוניברסיטה,  המרכזי ב

עובד שהוכשר לכך, הוא 
האחראי על העברת 

החומ"ס לרמפה,  
הפרדתם וסידורם על 

 ומוודאגבי המשטחים 
 החומ"ס שכמות

המובלת בהובלה אחת 
בכמות  תמיד תהיה 

מהכמות   פחותהש
האמורה בתוספת  
השנייה ובהפרדת 

 החומרים לפי סיווג. 



 

 שירותי שינוע ופיזור טובין עבור אוניברסיטת תל אביב למתן  16/2022מכרז פומבי מס' הס' 

 2מתוך  2עמוד 

                                                                                                                                           __ _______________________ 

 ם המציע    +   חתימה   + חותמת ש                                                                                                                                            

 סעיף  עמוד  מס"ד
מענה שפורסם במכתב  נוסח 

מתאריך   1הבהרות מס' 
2.1.2023 

 תשובה השאלה 

תחילת   לפני  יערך  ולעוזרו  לנהג 
בנושא   תדרוך  השירות  מתן 
אביב  תל  אונ'  בקמפוס  נהיגה 
"נהיגה בשטח רכב תפעולי", ע"י 

 קצין בטיחות בתעבורה.

לכמויות  לחומ"ס  והאחריות  המצב 
הינה של מוסר הציוד לנהג.  ולסוגים

ל הדרישה  את  למחוק  היתר אבקש 
 להובלת חומרים מסוכנים. 

 
בהתאם לאמור לעיל, 
ותוך קיום מוקפד על 

הוראות תוספת  
השנייה, לא נדרש לכלי  

הרכב רישיון מוביל 
 חומ"ס. להובלת 

 
מקובל. לא נדרש מהנהג  .2

היתר להובלת חומרים 
מסוכנים, אולם כן 
נדרש ממנו להציג  

תעודת גמר מטעם  
בו השלים המוסד ש

קורס הכשרה להובלת 
 חומ"ס.

 
מובהר בזאת כי אין באמור  

בתשובה זו כדי לשנות 
מחלוקת האחריות כפי 

שפורטה בתשובתנו במכתב  
מתאריך   1הבהרה מס' 

2.1.2023 . 

2.     

מהות  מה  מסבירה  לא  הטבלה 
 המציע הזוכה נדרש לספק העבודה. 

שינוע ופיזור טובין   שירותי
ברחבי קמפוס  

האוניברסיטה בתל אביב  
מהמחסן המרכזי לכל אחת  
מהפקולטות ו/או היחידות 

באמצעות כלי הרכב  
שברשותו בימים קבועים, 

בנוסף,  בשעות קבועות.
שינוע טובין מחוץ לקמפוס 

האוניברסיטה ואיסוף  
הטובין מספקים מחוץ 

לאוניברסיטה עבור בית  
 . הדפוס

מפורט   הנדרש  השירות 
-א', 1-בהרחבה בנספחים א'

, וכן במסמכי המכרז  3-, א'2
ובהבהרות  בעדכונים 
הבהרות   במכתב  שפורסמו 
זה ובמכת הבהרות שפורסם  

 . 2.1.2023תאריך ב

 
 אין שינוי בשאר פרטי המכרז.   .2

 
   בדיוק.  12:00עד השעה  1.20230.23  עד ליום המועד האחרון להגשת הצעתו הינו, להזכירכם .3

 
, וזאת לאישור , כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציעהמכרז  שתוגש במסגרתיש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה  .4

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

 
 
 

 
 

 תק: הע
 חברי ועדת המכרזים

 בברכה,        
 

 משה איטח       
 מזכיר ועדת המכרזים 


