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עבורלביצוע היסעים  – 1-4112מכרז פומבי   

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
   4הבהרה מס' 

 בכל הנוגע לנהגים חמושים: – 8.1דרישתכם בסעיף  .1
 באיזה סוג נשק מדובר? .א

 מה מקור הדרישה לנהג חמוש? קיים קושי ממשי לספק כמות נהגים בהתאם לדרישת המכללה. .ב

ב שהנהג יהיה חמוש אלא ממליץ נבקש להפנות את תשומת לבכם לאמור בנספח ט' אשר אינו מחיי .ג
 לעשות כן.

 אבקשכם לבטל את הדרישה האמורה.                
 

 ( לוותק של שנתיים עם תצהיר רואי חשבון לחמש שנים?81) 32איך מתיישבת דרישה  .2

 אבקשכם לאשר שהוותק הנדרש הוא וותק של שנתיים.           
 

 32הכספי בהם נדרש מציע לעמוד, בהתאם לסעיף  בהוראות המכרז לא מצוין מה הם היקפי המחזור .3
(81()1.) 
 

או היקפים כספיים עליהם נדרש להצהיר רואה חשבון בהתאם \הוראות המכרז אינן מצוינות אומדן ו .4
 (. 2( )81) 32לסעיף 

 
 בחוזה ההתקשרות יהיו בכפוף לדין. 2.3נבקשכם כי בהוראות סעיף  .5

 
ב' להוראות המכרז אבקשכם להבהיר מה כוונה לביצוע  82ב' לחוזה ההתקשרות וכן סעיף  6.7סעיף  .6

האם הכוונה למשא ומתן בין הצדדים אשר יחתמו על  32%התמחרות בעת עליית מחירים מעבר ל 
 ההסכם או שמה הכוונה ליציאה למכרז חדש והתמחרות עם מציעים נוספים?

 
 תשובות

           א בנשק. זוהי המלצה בלבד. יש לפעול לפי הכללים ישימבוטל. אין צורך שהנהג  –להסכם  8.1סעיף .8
 (.38-32וההנחיות של האגף לביטחון, בטיחות ושעת חירום כפי שמופיע בנספח ט' להסכם )עמ'    
 
חודשים( בשירותי הסעות.   72שנים ) 2-וותק הקבלן צריך להיות לא פחות מ .(1במכרז )עמ'  81) 32. דרישה 3
   צית, זאת כדי שיהיה באפשרות הקבלן יים האחרונות הוא גם מעניק שירותים בפריסה ארהדרישה שבשנת   
 לתת מענה מיידי להחלפת כלי רכב במקרה של תקלות בלתי צפויות. אין הדבר סותר אחד את השני.   
 
לית כדי המטרה היא לבדוק אם יש לקבלן יכולת כלכלכל חברה יש היקף מחזור משלה.  –( 1( )81) 32. סעיף 2

 לעמוד בהתחייבויות, כנדרש בהסכם, לאורך כל תקופת ההתקשרות.      
 יו את הפרטים כפי רו"ח מצהיר בכתב, דהיינו מאשר על פי הנתונים שיש ביד –( 2( )81) 32. הוראות המכרז 1

 שמופיעים בסעיף זה.    
 אין שינוי.  -לחוזה  2.3. סעיף 2
 ב' למכרז. 82ב' להסכם ו 6.7לן הזוכה לבין המכללה, כמפורט בסעיף הכוונה ניהול משא ומתן בין הקב. 7
 

 
 ועדת מכרזים                                                                                                                                 


