
  

  2019 במאי 13

  

  לכבוד

  משתתפי המכרז

,..א.ג  

  הסעות 201915/מכרז פומבי מספר הדון: 

   1מספר  מסמך הבהרות ושיויים

  במעה לשאלות המשתתפים, להלן ההבהרות למכרז:

כספי של ההתקשרות השתית הצפויה  (למשל, על בקש לקבל הערכה / אומדן   כללי  1

  ).2017-2018; ובשים 2016-2017סמך יסיון העבר בשים 

בתוספת  ₪ 230,000 -היקף ההזמות השתי עמד על כ 2018 -ו 2017בשים  :תשובה  

  לא יתן להעריך מה יהיה היקף ההזמות העתידי.  מע"מ.

  12-14עמודים   2

  מפרט הסיעות

+  

  המחירהצעת 

בחוברת המכרז תואר בטבלה מפרט הסיעות, ובראשית הדף  12-14בעמודים 

אחוז ההחה שהמציע מגיש בהצעתו. בקש לקבל פירוט מדויק יותר של כתב 

  הכמויות של הסיעות המתוארות בטבלה, כגון:

  הוספת עמודה של כמות רכבים צפויה לכל מסלול;  .א
 תית הצפויה של כל מסלול;הוספת עמודה של התדירות החודשית או הש  .ב
 הוספת עמודה של סוג הרכב שצפוי להיות מוזמן בכל מסלול;  .ג
 

יומיות (יותר מיום אחד) ? במידה וכן, -כמו כן, האם צפויות סיעות צמודות רב

  בקש כי עלויות אש"ל של ההג יחולו על החברה.

 בוסף, ככל שיוזמו הסעות בהיקף רחב (מספר רב של אוטובוסים), אשר

בקש  –לבקשת החברה יידרשו וכחות ציג החברה בשטח (פקח/סדרן) 

  להוסיף שורת תמחור עבור עלות זו.

  צרכי החברה משתים, ולפיכך לא יתן להוסיף תוים.  :תשובה  

) 440010מדד התשומות באוטובוסים (כללי) (קוד מחירי המכרז מוצמדים ל

ובכל מקרה, ההסעות הדרשות לחברה (לרבות הסעת עובדי החברה לאילת) 

  ."הקפצות"הן 

בקש, כי המדד לעדכון המחירים יהיה מדד התשומות באוטובוסים (כללי) (קוד   17סעיף  14עמוד   3

  זעירים ציבוריים.), ולא מדד מחירי תשומה לאוטובוסים 440010מדד 

  . הבקשה מתקבלת  תשובה:   

  לטופס הצעת המחיר יעודכן בהתאם; 14בעמוד  17סעיף 

 

  17עמוד   4

  סעיף הגדרות

  בפתיח ההסכם

), 440010בקש שהמדד יהיה מדד התשומות באוטובוסים (כללי) (קוד מדד 

  ולמחוק מדד מחירי תשומה לאוטובוסים זעירים ציבוריים.
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טובוסים (כללי) מדד התשומות באוהצמדה למדד תהיה לפי  מתקבלת הבקשה  : תשובה  

  )440010(קוד מדד 

  הגדרות לחוזה יעודכן בהתאם; 17עמוד 

  4סעיף  21עמוד   5

  (שיויים)

  חדש בדבר מדייות ביטולים, כדלקמן: 4.3בקש להוסיף סעיף 

  ללא חיוב. –שעות טרם ביצוע  24ביטול הזמה מעל   .א
 50%חיוב של  –שעות טרם ביצוע  12שעות ועד  24 -מביטול הזמה פחות   .ב

 מסכום ההזמה.
חיוב של  –שעות ו/או ביטול לאחר התייצבות  12 -ביטול הזמה פחות מ  .ג

 מסכום הזמה. 100%
 

  הבקשה דחית.   :תשובה  

  

  :בקש לשות, כדלקמן  6סעיף  22עמוד   6

המילה  למחוק המילה "כל" בין המילה "אחראי" לבין – 6.1בסעיף   .א
"אובדן". כמו כן, בסוף הפסקה להוסיף: "האמור בסעיף זה היו בכפוף 

  להוראות כל דין ובלבד שיתה לקבלן הזדמות להתגון כמקובל".
למחוק בשורה הראשוה מהמילה "אחריות" עד למילה "לכל".  – 6.2בסעיף   .ב

כמו כן, למחוק צמד המילים "איה שהוא, בלי יוצא מן הכלל". למחוק 
ה "מכל סיבה או עילה שהיא". להוסיף בסוף הפסקה: "האמור יבשורה השי

בסעיף זה היו בכפוף להוראות כל דין ובלבד שיתה לקבלן הזדמות 
 להתגון כמקובל".

להוסיף בתחילת הפסקה: "בכפוף להוראות כל דין, ובלבד  – 6.3בסעיף   .ג
מילה "לכל"  שיתה לקבלן הזדמות להתגון כמקובל". כמו כן, למחוק

ה למחוק מהמילה "הקבלן" ועד סוף ילפי המילה "זק". בשורה השי
 הפסקה.

למחוק המילה "כל" בין המילה "על" לבין המילה "זק".  – 6.5בסעיף   .ד
להוסיף בסוף הפסקה: " האמור בסעיף זה היו בכפוף להוראות כל דין 

 ובלבד שיתה לקבלן הזדמות להתגון כמקובל".
תתווסף הפסקה "ובלבד שיתה לקבלן  6.5 -ו 6.3, 6.2, 6.1בסוף סעיפים   תשובה:  

  הזדמות להתגון כמקובל."

הוגעת להצמדת ועדכון המחירים בתקופות  9.1ה בסעיף יבסוף הפסקה השי  9.1סעיף  24עמוד   7

האופציה. בקש להוסיף בסוף הפסקה, כי בכל מקרה, המחירים המעודכים על 

ההצמדה בכל תקופת אופציה (ככל שתמומש) לא יפחתו ממחירי פי מגון 

  הבסיס כפי שהיו בשת ההתקשרות הראשוה בין הצדדים.

  הבקשה מתקבלת.   :תשובה  

צדדיות מובהקת כלפי -ביחס לתקופת ההתקשרות. סעיף ההתקשרות מבטא חד  11סעיף  26עמוד   8

ביציבות, אך בקש לשות את החברה ולא כלפי הקבלן. או מביים את הצורך 

  סעיף ההתקשרות באופן הבא:

 60 -מימוש האופציה על ידי החברה תהיה במסירת הודעה לקבלן בכתב ו  .א
  ימים מראש). 30ימים מראש (ולא 

בקש להוסיף, ביחס לתקופות האופציה בלבד (ככל שתמומש), כי כל צד יוכל   .ב
מכל סיבה שהיא,  להודיע לצד שכגד על סיום ההתקשרות וביטול ההסכם

 וזאת בהודעה בכתב ועל פי לוחות זמים מראש, כדלקמן:
I.  ימים מראש. 30 –החברה כלפי הקבלן 

II.  ימים מראש. 120 –הקבלן כלפי החברה 
 

לחוזה ההתקשרות יימחק  26בעמוד  11.2סעיף  - הבקשה מתקבלת  .א   :תשובה  
החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה "ובמקומו יבוא הוסח הבא: 

הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה בארבע תקופות וספות, כל אחת 
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חודשים, בתאי חוזה זה. הארכת תקופת החוזה תהיה  12בת עד 
 "אוטומטית.

שהודעה מצד ההתקשרות יעודכן כך  לחוזה 26בעמוד  11.3סעיף 
ימים  60בהודעה מראש ובכתב של החברה על ביטול החוזה תהיה, 

  .לקבלן
 . הבקשה מתקבלת  .ב

  
 

  א יחול שיוי. בשאר מסמכי המכרז ל

השיויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון בהגשת 

  הצעתו. 

  על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה להצעתו במכרז כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת. 

  

  

  החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ

  

  

______________  

 חתימת המשתתף


