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 י"ד כסלו, תש"פב"ה,  לכבוד
 2019דצמבר,  12 1962/משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 הסעותשירותי : 1962/מכרז מס'  - 1מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
 

 כללי .1

 .12:00 ( בשעה1219..2019בכסלו תש"פ ) א"כ ביום הינוהמועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 209חדר ב הנמצאת תיבת המכרזיםיש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ל .1.2

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק. .408בבניין 

על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה 

 ועליו להיערך בהתאם.

המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים, על  .1.3

  ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת 

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום  מסמך הבהרה זה מהווה .1.4

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.
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 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון: .2

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

נבקש לשנות את תקופת ההתקשרות  1.3 2  .1
)נדרש תיקון גם בסעיף הרלבנטי בנוסח 

 הסכם ההתקשרות(, כדלקמן:

ההתקשרות הראשונית תעמוד  תקופת .א
 שנים. 3על 

מימוש אופציה על ידי האוניברסיטה  .ב
ימים  60תהיה בהודעה בכתב לספק 

מראש טרם סיום תקופת ההתקשרות 
הראשונית. הספק יוכל להודיע 

לאוניברסיטה על רצונו שלא להאריך 
את תקופת התקשרות הצדדים, וזאת 

ימים מיום קבלת הודעת  7בתוך 
על רצונה להאריך את האוניברסיטה 

 התקשרות הצדדים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יוכל הספק  .ג
להודיע לאוניברסיטה על סיום 

התקשרות הצדדים )בתקופת האופציה 
בלבד(, וזאת במסירת הודעה בכתב 

ימים מראש טרם  120לאוניברסיטה 
 סיום ההתקשרות.

אין שינוי בתקופת ההתקשרות. 
 ו.הנוסח הקיים במכרז נותר בעינ

נפלה טעות סופר בהגדרת הרכבים  .א 9 7  .2
בטבלה, ומכאן החשיבות גם לנושא 

 ציון האיכות לגבי רכיב כלי הרכב.

מיניבוסים )עד  2בטבלה צוין בטעות 
 6מושבים( ומתן ציון עבור  34

 מיניבוסים.

מידיבוסים )עד  2בטבלה צוין בטעות 
 4מקומות( ומתן ציון עבור  20

 מידיבוסים.

מושבים,  34ר עד מידיבוס מוגד
 מושבים. 20מיניבוס מוגדר עד 

יש לתקן את ההגדרה בטבלה, ומכאן 
גם את ציון האיכות עבור כל סוג רכב 

 כאמור.

בנוסף, האם המציע יהיה רשאי  .ב
במקום מידיבוס אחד לציין מספר 

רישוי של רכב אוטובוס ולקבל בגינו 
 את ציון האיכות של המידיבוס?

שלישית נקודות שניה ו 2א. סעיף 
 יתוקנו כדלהלן:

 2נקודה שניה: "נקודה אחת לכל 
מקומות( מוצגים  20)עד  ניבוסיםמי

 ".מיניבוסים 6נק' עבור  3-ועד ל

 2נקודה שלישית: "נקודה אחת לכל 
מקומות( מוצגים  34)עד  מידיבוסים

 ".מידיבוסים 4נק' עבור  2-ועד ל

 ב. לא ניתן.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 לא. האם נדרש לצרף רישיונות רכב להצעה? 9 7  .3

האם ניתן לשייך כלי רכב בעל קיבולת  9 7  .4
גדולה יותר להסעת נוסעים על מנת להיות 

זכאים לקבלת מלוא הניקוד. למשל 
להקצות כמות של אוטובוסים לטובת 
הניקוד בגין כלי רכב מסוג מידיבוסים 

 )לטובת הניקוד הכללי בעניין זה בלבד(?

 לא ניתן.

בטבלת האיכות,  2אין שינוי בסעיף 
למעט התיקון המפורט לעיל בתשובה 

 .2מס' 

סע'  42+  8  .5
10.3 

 8בעמ' 
+ סע' 

3.11 
בעמ' 

42 

נקבע כי ציוני המחיר יוכפלו  10.3בסעיף 
לכל פעילות בטבלת הצעת המחיר ויחושב 

 ציון משוקלל. 

בטבלת הצעת המחיר ישנם שני סוגי 
וג הפעילות והשני משקלים: האחד לס

 לסוג כלי הרכב הנדרש.

משכך, לא ברור כיצד יבוצע חישוב 
השקלול של הצעות המחיר השונות מחד 

והצעת המחיר המשוקללת המיטבית לכלל 
סוגי הנסיעות וסוגי כלי הרכב, בעיקר 

בהתחשב בקביעה במכרז כי במכרז ייבחר 
 למכרז(. 1.4זוכה אחד )סעיף 

כל הניתן ליתן נבקש הבהרה בעניין זה וכ
 דוגמה מספרית לאופן השקלול.

 ציוני המחיר יחושבו כדלהלן:

יחושבו ציוני  רכבכלי לכל סוג א. 
 מחיר בנפרד:

לכל סעיף מבין הפעילויות  -
 המתוארות יחושב ציון מחיר.

משקל כל פעילות יוכפל בציון  -
המחיר שחושב לכל סעיף מבין 

ויחושב ציון מחיר  ,הפעילויות
 .ציע לסוג הרכבמשוקלל למ

ב. ציוני המחיר המשוקללים לכל סוג 
רכב יוכפלו במשקלים הנתונים לכל 
סוג רכב ויחושב ציון מחיר משוקלל 

 למציע לכל סוגי הרכב ביחד. 

ג. ציון המחיר המשוקלל לכל סוגי 
)משקל  70%-הרכב ביחד יוכפל ב

 המחיר במכרז(.

 

יחושב לפי המוזכר לעיל ציון המחיר 
 8בעמ'  10.2בה בסעיף הנוסחה הכתו

 במכרז.

 

, האם 41בעמ'  3.2לאור האמור בסעיף  3.2 41  .6
אפשר להציע כמות גלובאלית של 

אוטובוסים חלף קיומם של מידיבוסים 
ו/או מיניבוסים, מבלי לגרוע מסעיף 

 האיכות של המציע.

האם המציע יכול להגיש הצעה  –לדוגמה 
אוטובוסים באותה איכות ניקוד  26-ל

 מדובר במידיבוסים/ מיניבוסים? כאילו

 לא ניתן.

בטבלת האיכות,  2אין שינוי בסעיף 
למעט התיקון המפורט לעיל בתשובה 

 .2מס' 

 אין רכבים ממגונים. לרב החברות ההסעה 3.11 42  .7

האם יש אפשרות להשתמש בקבלני 
או א"א לא למלא מחיר בסעיף זה  משנה?
 ".תוספת לרכב ממוגן אבנים" -בטבלה

 במכרז. 41בעמ'  3.10עיף ראו ס

חובה למלא את כל הסעיפים בטבלת 
 הצעת המחיר. 

יובהר כי משבצת ריקה בטבלה 
 כאילו הוצע בה "אפס". משמעותה
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

היא  1-4האם ההתייצבות של פעילויות  3.11 42  .8
באוניברסיטת בר אילן או שמא ביעד 

 אחר?

 במכרז. 41בעמ'  3.9ראו סעיף 

מה הכוונה בהתייצבות לאחר השעה  3.11 42  .9
8:30? 

ישנה חלוקה בין התייצבות החל 
לבין התייצבות לאחר  7:30מהשעה 

לרוב החברות יש כיון ש 8:30השעה 
 8:30מחירון להתייצבות עד השעה 

 .8:30ומחירון לאחר השעה 

 
 

 בברכה,
 יחידת המכרזים

 אוניברסיטת בר אילן


