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  לכבוד : ____________

  מיילבאמצעות  הנרשמים למכרזהועבר לכל 

  

לקבלת הרשאה למתן שירותים של הסעת נוסעים במוניות, בנסיעות  2016/15/602/058/00מכרז פומבי מס' 

  מיוחדות, ממעבר הגבול אלנבי למזרח ירושלים ולכל חלקי הארץ

  

  09.01.2017סיכום מפגש מיום 

  

  משתתפים:

 אודי בן שושן. אורון רונן, ,דן סטרומזהנציגי הרשות:  -

  .נציגי הנרשמים למכרז -

 

נערך מפגש וסיור לנרשמים למכרז, במהלכו הוצגו עקרונות המכרז, ניתנו דגשים על אופן הגשת ההצעות  .1

 ומועדי ההליך המכרזי ונערך סיור במקומות השירות.

 להלן שאלות שנשאלו ע"י המשתתפים במהלך המפגש, ותשובות הרשות לשאלות אלו : .2

  

תעודות זהות של רש"פ במוניות מיוחדות מבוקש להבהיר באם ניתן להסיע נוסעים בעלי שאלה:  .א

 אל שטחי הרשות הפלסטינית ?

לא ניתן יהיה להסיע  כי במסגרת מתן השירותים נשוא במכרז שבנדון, מובהר בזאת תשובה:

  נוסעים במוניות מיוחדות ממסוף הגבול אלנבי אל שטחי הרשות הפלסטינאית.

 

הרלוונטית עבור המפעיל מתוך סך  2016מבוקש להבהיר, מהי תנועת הנוסעים לשנת  שאלה: .ב

לעניין מתן שירות הסעת הנוסעים במוניות תנועת הנוסעים הנכנסים במסוף הגבול אלנבי 

 ?מיוחדות ממסוף הגבול אלנבי למזרח ירושלים ולכל חלקי הארץ

מתן שירות רוב הפוטנציאל ל המהווה את, 2016-2015ן תנועת הנוסעים לשנים להל תשובה:

ממסוף הגבול אלנבי למזרח ירושלים והן במוניות שירות, בנסיעות מיוחדות ן ההסעת נוסעים 

  :ולכל חלקי הארץ

  2016  2015  שנה

  70,000  66,386  תנועת נוסעים

  

 



  

מבוקש להבהיר, כמה מוניות של בעל ההרשאה נשוא המכרז שבנדון, יוכלו לשהות שאלה:  .ג

 בשטח מסוף הגבול אלנבי ?

 5בשטח מסוף הגבול אלנבי ( בו זמנית מוניות  6מובהר בזאת כי תותר שהיה של עד  תשובה:

מוניות בעמדות המתנה בחניות אשר הוקצו לשם כך לטובת המפעיל ועוד עמדת חניה 

  אחת ברציף העלאת נוסעים) יתר המוניות  ימתינו מחוץ לשטח המסוף.

 

 ד סדרן?מבוקש להבהיר, האם המפעיל יהיה מחויב להעמי שאלה: .ד

מובהר בזאת, כי המפעיל יחויב להעמיד סדרן במסגרת מתן השירותים נשוא המכרז  תשובה:

  שבנדון עוד מובהר כי הצבת הסדרן תהיה על אחריותו וחשבונו של המפעיל.

 

מבוקש להבהיר, האם ישנה מגבלה על תעריפי הנסיעה שיש לגבות מאת הנוסעים  שאלה: .ה

 הגבול אלנבי ?  בנסיעות מיוחדות במוניות ממסוף

מובהר בזאת כי מחירי הנסיעה במוניות מיוחדות יהיו בהתאם להוראות צו פיקוח על  תשובה:

, כמו כן, הרשות מפנה 2013התשע"ג  –מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות) 

וחובת הפעלת  ) לחוזה (תעריפי הנסיעה במונית7(יד) ( 6את הנרשמים למכרז אל סעיף 

  .)מונה

 

 מבוקש להבהיר, האם דמי ההרשאה המשולבים כוללים את החניה בשטח המסוף ? שאלה: .ו

מובהר בזאת כי דמי ההרשאה המשולבים השנתיים כוללים את חניית המוניות בשטחי  תשובה:

  החניה אשר הוקצו למפעיל בלבד.

 

מתן  ונית אחת במסגרתהבהרה: מובהר בזאת כי על המפעיל תחול החובה להעמיד לפחות מ .ז

  השירותים בעלת הנגשה לנכים.

  

ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

  בעת הגשת ההצעה. ההליך

  

  

  

  בברכה,

  אודי בן שושן

  אחראי מסחר

  



  

  העתקים : 

  סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

   אלנבימנהל מסוף הגבול גשר  – יוני דותן

  .רא"ג מסחר –מירי בן הרוש 

  עו"ד בכירה – ענת סתיועו"ד 

  אחראי ארגון מסוף הגבול אלנבי – דן סטרומזה

  אחראי תפעול מסוף הגבול אלנבי –אלכס חן 

  מנהל התחום המסחרי מסופים ושתפ"א – אורון רונן
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