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תנאי 

 סף

 
 
 

 5עמוד 
סעיף 
40.4 

+ 
סעיף 
43.1 

)א( נקבע תנאי סף מקצועי, 40.4בסעיף 
לפיו המציע נדרש להיות הבעלים של 

אוטובוסים, וכן הבעלים של  40לפחות 
 אוטובוסים ציבורים זעירים. 20לפחות 

בדרישות הסף המציע עומד 
המקצועיות ביחס למספר מינימאלי של 
אוטובוסים, בשנתון המתאים, אך 
בהתייחס לאוטובוסים ציבוריים 

 13זעירים, המציע הינו הבעלים של 
 רכבים מסוג זה לפי השנתון המתאים.

נבקש לאפשר למציע להתמודד ולהגיש 
אוטובוסים  7את הצעתו, כך שבמקום 

 7 ציבוריים זעירים יוצגו עוד
 אוטובוסים במקומם.

עוד יודגש, למען הסר ספק, כי גם אם 
במידה ויוזמן אוטובוס ציבורי זעיר, 
ולביצוע הנסיעה יתייצב אוטובוס, 
מחיר החיוב יהיה לפני אוטובוס ציבורי 

 זעיר.

הבקשה מתקבלת, בכפוף לכך 
שהאוטובוסים שהועמדו חלף 
האוטובוסים הציבוריים הזעירים, יהיו 

.א 40.4שנקבעה בסעיף  משנת הייצור
 למסמכי ההזמנה. 
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חוברת 
 המכרז
נוסח 
 הסכם

 
 
 
 
 
 
 
 29עמוד 
 6סעיף 

ההתקשרות הפוטנציאלית עם 
הספקים על פי ההזמנה הינה למשך 
חמש שנים )שלוש שנים ראשונות + 
אופציה של עוד שנתיים(. מדובר 
בתקופת התקשרות ארוכה, ונבקש 

עדכון והצמדה של להחיל מנגנון 
 תעריפי הנסיעות, על פי הנוסח הבא:

בשנת ההתקשרות הראשונה  .א
תעריפי הנסיעות לא יעודכנו ולא 
יוצמדו למדד והם יהוו "מחירי 

 בסיס".
החל משנת ההתקשרות השניה,  .ב

ובכל שנה מוארכת אחריה, תעריפי 
הנסיעות יוצמדו למדד התשומות 
באוטובוסים כללי ללא שירותי 

המפורסם על ידי הלשכה דיוור כפי 
המרכזית לסטטיסטיקה )קוד מדד 

440010.) 
ההצמדה תהיה בתחילת כל שנת  .ג

התקשרות חדשה, כאשר מדד 
הבסיס הינו המדד הידוע האחרון 
כפי שפורסם על ידי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה במועד 
חתימת הצדדים על הסכם 
ההתקשרות; המדד הקובע יהיה 
המדד הידוע האחרון במועד 

 תחילת שנת ההתקשרות החדשה.
בכל מקרה יובהר, כי מחירי  .ד

הנסיעות נשוא הסכם זה לא יפחתו 
ממחירי הבסיס לכל אורך תקופת 
התקשרות הצדדים, לרבות 

 בתקופות האופציה.

 הבקשה אינה מתקבלת.
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 פרק ב'
מהות 
 ההזמנה

+ 
נוסח 
 הסכם

 

 10עמוד 
 86סעיף 
+ 

 27עמוד 
סעיף 
3.20 

נבקש כי עלות צביעת שני 
האוטובוסים בצבעי ההתאחדות 
לכדורגל / נבחרות ישראל / נותן חסות 
וכיו"ב, תהיה על חשבון ההתאחדות 
ו/או הגורם המזמין הרלבנטי. כמו כן, 

דת נבקש כי תהיה שורת תמחור נפר
במסמך הצעת המחיר לטובת צביעת 

 האוטובוס / מיתוג / עיטוף.

 הבקשה אינה מתקבלת.
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מסמך 
 ההזמנה

+ 
 נספח ב'
הצעת 
 המציע

 16עמוד 
 

במכתב  1בזיקה לשאלת הבהרה מס' 
שאלות הבהרה ראשון של המציע 

, נבקש כי המציע יוכל 17.4.2022מיום 
להגיש הצעה כספית מטעמו רק ביחס 

אוטובוס )ולא לאוטובוסים לסוג רכב 
 ציבורים זעירים(.

, יש להגיש הבקשה אינה מתקבלת
  .הצעה גם לאוטובוס זעיר

נבקש לקבל אומדן פעילות ו/או היקף  כללי כללי 5
פעילות כספי של השירותים נשוא 
המכרז, הן ביחס לכל סוגי ההסעות 
השונים והן ביחס לסוגי הרכבים 

, 2018השונים, זאת בהתייחס לשנים 
עד מועד  2022ושנת  2021, 2019

 פרסום ההזמנה.

 .ש"ח בשנה 500,000-כ

 

 

 

     

תנאי סף  6
 40.4 מקצועיים

 
לחברה יש את האוטובוסים הנדרשים 

 30במסגרת המכרז, יחד עם זאת 
 .2015אוטובוסים משנת ייצור 

לוף יחהחברה נמצאת בהליכי רכישה בש
והם כבר הוזמנו  של האוטובוסים האלו

נודה לאישור הוועדה כי מחו"ל. 
יעמדו בתנאי הסף האלו האוטובוסים 

 של המכרז.

מתקבלת בחלקה,  הבקשה .1
 ההזמנה בתנאי בתיקוןכמפורט 

 . 25/4/22ביום  שיפורסם
.א 40.4, סעיף התיקוןלאחר  .2

יבוטל, למסמכי ההזמנה 
 : ובמקומו יבוא

המציע הוא משרד הסעות אשר "
 בבעלותו: 

אוטובוסים בעלי  20לפחות  (א
נוסעים , וכן  53יכולת הסעה של 

 אוטובוסים זעירים.  10
 יהיו זה בסעיף המפורטים הרכב כלי כל

  ."ואילך 2017 ייצור משנת
למסמכי  22-ו 12פים סעי .3

, כך שהמועד יתוקנוההזמנה 
האחרון להגשת שאלות הבהרה 

והמועד  1.5.2022 יוםיהיה 
האחרון להגשת ההצעות יהיה 

 .19.5.2022 יום
יחול כל לא  ההזמנה יתר תנאיב .4

  .שינוי
 
  

 -נספח ג' 7
 נבקש לרשום את התוקף של הערבות . 8 ערבות

 50ראה הוראת סעיף הבקשה נדחית. 
 ערבות , הקובעת כי למסמכי ההזמנה

יום  90תעמוד בתוקפה למשך  ההזמנה
 . מהמועד האחרון להגשת ההצעות



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 :כי מובהר

 .ההזמנה במסמכי להם שניתנה המשמעות תהא זה במסמך המונחים לכל, אחרת צוין אם אלא .1

 .מההזמנה נפרד בלתי כחלק וייחשבו המציעים את יחייבו, זה מסמך במסגרת והתיקונים ההבהרות .2

 .עמוד בכלידו -על חתום כשהוא, המצורפים המסמכים כל עם יחד זה מסמך להזמנה להצעתו יצרף המציע .3

 


