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 מכרז להסעות תלמידים  27/2021 מכרז הנדון: 

 1הודעת הבהרה מס' -יבנה

 תשובה( : ת:שאלה  ש: -במסמך זה) ומענה לשאלות הבהרה למכרז זה 1הודעת הבהרה מס' להלן 

 

כאמור במסמכי המכרז, יש ליתן הצעה כספית והיא מחיר  ת: בסוגי הרכב האם לתמחר רק נסיעה לכיוון אחד? ש: .1

 נדרש לכיוון אחד. 

 כאמור במסמכי המכרז, המחיר הנדרש להצעה הכספית במכרז הינו מחיר לכיוון אחד.  ת: המחיר הוא לכיוון? ש: .2

לא. מחיר הערבות הינו כאמור במסמכי המכרז ואין  ת: פקטור בנושא הערבות?כהאם להתייחס לעלות המלווה  ש: .3

 לכלול בתוכו את העלות למלווה שהינה קבועה ונפרדת מהצעת המחיר למכרז במכרז זה. 

 מחירי המקסימום שאתם נותנים הם מלפני מס' שנים המחירים לא הגיוניים העיר גדלה ואין התייחסות למחירים. ש: .4

 מחירי המכרז לא ישונו.  ת:

מספר כלי הרכב בתוך העיר יקבע בהתאם לצרכי העירייה והוראות  ת: מספר כלי הרכב בתוך העיר ישתנה? האם ש:  .5

 משרד החינוך.

תעריף איסוף/ החזרת מלווה ישולם כתוספת לתעריף הנסיעה אותו אנו דורשים  ינא אישורכם כנספח א' מסלולים  ש: .6

גין בוע שישולם למציע הזוכה בגין החזרה או איסוף המלווה. תעריף איסוף/ החזרת המלווה הינו תעריף קב ת:לכיוון. 

 נסיעה עם תלמיד לא ישולם למציע הזוכה תוספת בגין הסעת המלווה.  

בטבלת המסלולים והתמחור אנו נדרשים לתמחור  -ערבות בנקאית -: "סכום ההצעה" 2.6הזמנה להצעת מחיר בס'  ש: .7

ראה התשובה לשאלה  ת:לגבי חישוב עלות המלווה בערבות הבנקאית.  מסלול/ כיוון נסיעה אחד בלבד. נא הנחייתכם

  1לעיל. אין לקחת בחישוב הערבות את מחיר המלווה אלא להצמד להוראות המכרז בעניין.  3

 

והוא מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם ההצעה  פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז

              כדין ע"י המציע.כשהיא חתומה 

 בכבוד רב ובברכה,

 

 טובה שפירא אלטמן, עו"ד

 

 

 מר צבי גוב ארי, ראש העיר    העתק:   

 מר דוד שטרית, מנכ"ל          

 גב' תמר קופר, גזברית       

 גב' רות שרעבי, מנהלת אגף חינוך        

 גב' סימה אבוקרט, אגף חינוך        


