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 2מסמך הבהרות מס' 
 

בשל הבחירות והחג המתקרב )פסח(, אבקשכם לדחות את מועד הגשת שאלה: 
 המכרז בשבועיים.

בתחילת חודש  מהפורסהזמנה ה, 30/04/2019 –מועד ההגשה הינו ב תשובה: 
 . לא מתקבל.ההצעותזמן סביר להגשת זהו  יום 30אפריל, 

 

כלי הרכב מבוטחים בביטוח חובה. נדרש אישור על כך שכל  – 35סעיף שאלה: 
 אישור של מי נדרש?

 .הליךלאישור של החברה שניגשה תשובה: 
 

 90נבקש להגדיר מועד מדויק לתוקף הערבות )ולא הנוסח של  -  39סעיף שאלה: 
 יום מהמועד האחרון(.

 .30/07/2019מועד הערבות עד תשובה: 
 
 

של כל פרמטר בשיקול  נבקש להגדיר את המשקל באחוזים – 43סעיף שאלה : 
 ההתאחדות.

 .הזמנההלמסמכי  43החלטה לא נעשית לפי משקל באחוזים, ראה סעיף תשובה: 
 
 

 נבקש לקבל אומדן נסיעות לאזור. – 51סעיף שאלה: 

אומדן נסיעות משתנה משבוע לשבוע בהתאם לשיבוצי השופטים ואזור תשובה: 
תלוי מהיכן השופטים יוצאים המגורים . בממוצע יש כחמש נסיעות בכל הארץ. 

 והאיסוף שלהם.
 

אזורי הפעילות מתייחסים למקום מגורי השופט?, או למיקום  – 64סעיף שאלה: 
האצטדיון?, לדוגמא: שופט שגר באזור השרון והמשחק בחיפה, איזה אזור נותן 

 לשופט שירות?

רה, נתון מוזמנת באזור הגיאוגרפי של מגורי השופט, בכל מק המוניתלרוב תשובה: 
 לשיקול ההתאחדות.

 

להסכם. האם צריך למלא  5.2לבקשה , לסעיף  16ישנה סתירה בין סעיף שאלה: 
 מחיר כולל מע"מ, או לא כולל מע"מ?. נבקש הבהרתכם.

. הם ללא מע"מבהצעה  אין סתירה, המחירים שאמורים להיות נקוביםתשובה: 
 .בהסכם התשלום יכלול מע"מ
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 הנסיעות במונית לבין הנסיעות ברכב מסוג א.צ.ז ? מה היחס בין שאלה:

עים ועד שבעה עם מקומות להסעת עד חמישה נוס רכבלפי ההזמנה נדרש  תשובה:
 נוסעים, כולל הנהג.
 ! לא אוטובוס זעיר!

 
 

 מדוע אין דיפרנציאציה בהצעת המחיר בין סוגי רכב שונים? שאלה:

 נוסעים. 4נוסעים ובליגה לאומית עד  6בליגת העל המוניות לרוב יהיו עד  תשובה:
 

 האם עלינו להעביר את השוברים חתומים להתאחדות? שאלה:

 כן. תשובה:

 

שעות, השופט מגיע שעה וחצי לפני המשחק, והמשחק אורך  3 –זמן המתנה שאלה : 
 שעות וחצי. 3שעה וחצי. נבקש זמן המתנה של 

 
 שעות המתנה. 3.5 –יעודכן ל תשובה: 

 
לא סביר כי לאורך כל התקופה , המחיר לא ישתנה כלל.  –הצמדת מחירים שאלה: 

ד תשומות האוטובוסים, או לקבוע עלייה מדודה בכל דיש להצמיד את המחירים למ
 שנה.

 לא מתקבל.תשובה: 

 
 כיצד מחושבים הקילומטרים?, גוגל מפות?, תוכנת מובקס?שאלה: 

 תוכנה של חב' סיסטמטיקס למדידת ק"מ. תשובה:
 

בתשובה לשאלה בנוגע לסוגי הרכב המבצעים את השירות, נאמר "לא  שאלה:
 אוטובוס זעיר".

, האם יש נוסעים(, להשתמש ברכב מסוג זה 7בכוונתנו בעת הצורך )כאשר יש 
  מניעה?

מקומות שעומד בכל התנאים הדרושים וללא כל  10אם החברה שלחת רכב של 
 שינוי במחיר האם הדבר הזה אפשרי?

 

 7 -משופטים, יש להשתמש רק ברכב המותאם למספר נוסעים זה.  6עד   תשובה:
 נוסעים ומעלה ניתן להשתמש.
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, בלי קשר לכמות האזורים עליהם 30כמות הרכבים/נהגים שיש להציג הינה  שאלה:
 כלי רכב ונהגים? 30כלומר, אם ניגשים לכל האזורים, עדיין זה  אנחנו ניגשים?

 

בלי קשר זאת , כלי רכב 10לפחות  הדרישה היא שלרשות המציע עומדים תשובה:
 .אליהם ניגש לאזורים

 

וונה תוספת של כלילה ה בגין תוספת נהיגה בשבתות וחגים ושעות 37בסעיף שאלה: 
 ? 25%משרד התחבורה 

 גם לא לציין עלות.ן ניתבהתאם לבחירתכם כפי שתציינו בהצעה.  :תשובה


