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  ב' שבט תשע"ז 

  

  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

  

  3מסמך הבהרות 

 

  :, ותשובות הרשות לשאלות אלוהנרשמים למכרזלהלן שאלות שנשאלו ע"י  .1

ם ממסוף הגבול מבוקש להבהיר מדוע לא ניתן להסיע נוסעים במסגרת מתן השירותישאלה:  .א

 אלנבי אל שטחי הרשות?

מובהר בזאת, כי על פי הסכם עם הרש"פ, כל נוסע היוצא מאת מסוף הגבול אלנבי אל  תשובה:

שטחי הרשות מחויב לעבור דרך טרמינל הנוסעים ביריחו. על כן, המפעיל לא יהא רשאי להסיע 

 נוסעים מאת מסוף הגבול אלנבי אל שטחי הרשות.

להבהיר, האם נדרש להגיש הצעה כהצעה משותפת כאשר האחד הוא המחזיק מבקש  שאלה: .ב

ברישיון העסק הרשום על שמו, והשני הוא המחזיק ברישיון הפעילות של התחנה הרשום על 

 שמו?

המפורטים  התנאים המקדמייםבמקרה של הצעה משותפת מובהר כי הבקשה נידחת,  תשובה:

, קרי גם החזקה של ים להתקיים במוביל המקצועי עצמוצריכלטופס הזמנת ההצעות  8.1 בסעיף

     רישיון עסק וגם החזקה ברישיון פעילות של תחנת מוניות.   

 מבוקש להבהיר כיצד יש להגיש ערבות לקיום ההצעה במקרה של הצעה משותפת ?שאלה:  .ג

 19.1.2017אשר נשלח ביום  2הרשות מפנה את הנרשמים למכרז אל מסמך הבהרות  תשובה:

 ואשר עניינו "ערבות לקיום ההצעה". 

"ההצעה הכספית" בעת  –מבוקש להבהיר, היכן יש לצרף את נספח ג' לטופס ההצעה  שאלה: .ד

 הגשת ההצעות למכרז ?

להגיש במסגרת יש פית ההצעה הכס –נספח ג' לטופס ההצעה כי את מובהר בזאת,  תשובה:

 וכחלק מטופס ההצעה במכרז. 

"ההצעה הכספית",  –מבוקש להבהיר, האם נדרש להגיש את נספח ג' לטופס ההצעה  שאלה: .ה

 כמסמך מקורי בלבד ? 

"טופס ההצעה הכספית" יש להגיש  –מובהר בזאת , כי את נספח ג' לטופס ההצעה  תשובה:

לטופס הזמנת  13.3הנרשמים למכרז אל סעיף  כעותק מקור בלבד, כמו כן הרשות מפנה את

 ההצעות.



  
העתקים כאמור בסעיף  2מבוקש להבהיר, במסגרת הגשת ההצעה האם נדרש להגיש את  שאלה: .ו

 לטופס הזמנת ההצעות, במעטפה אחת, או בשתי מעטפות שונות ? 13.3

   .לטופס הזמנת ההצעות 13.1הרשות מפנה בזאת את הנרשמים למכרז אל סעיף  תשובה:

 12.7לטופס הזמנת ההצעות, שכן סעיף  11.7מבוקש להבהיר, לאיזה סעיף מפנה סעיף  שאלה: .ז

 איננו קיים ?

לטופס הזמנת ההצעות הינה טעות סופר, וכי  11.7מובהר, כי ההפניה האמורה בסעיף  תשובה:

 לטופס הזמנת ההצעות. 13.7ההפניה הנכונה היא לסעיף 

 חתום על כל מסמכי המכרז או רק על טופס ההצעה ?מבוקש להבהיר, האם נדרש ל שאלה: .ח

מובהר בזאת, כי המבקש להגיש הצעה למכרז שבנדון, נדרש כי כל מסמכי המכרז יישאו  תשובה:

את חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי החתימה הרלוונטיים של המציע בכל עמוד ועמוד וכן 

 בנוסף במקומות המיועדים לכך בטופס ההצעה ובנספחיו.

מבוקש להבהיר, האם אישור עו"ד על מסמכים שהם "העתק נאמן למקור" נדרש לכל  שאלה: .ט

 או רק למסמכים שיש לצרפם לטופס ההצעה ? )2(עותק  מסמכי המכרז שהם העתק למקור

 נדרש אישור העתק נאמן למקור רק למסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה. תשובה:

מבוקש להבהיר, האם יש צורך בצירוף אישורים להוכחת עמידה בתנאי הסף או שניתן  שאלה: .י

 להסתפק בחתימה על התצהירים המצורפים לטופס ההצעה?

לטופס הזמנת ההצעות, כמו כן הרשות  11הרשות מפנה את הנרשמים למכרז אל סעיף  תשובה:

 עות.לטופס הזמנת ההצ 13.4מפנה בזאת את הנרשמים למכרז אל סעיף 

בכתב יד או שנדרש נדרש למלא את הנספחים לטופס ההצעה מבוקש להבהיר, האם  שאלה: .יא

 למלא את טופס ההצעה בצורה מודפסת ? 

מובהר בזאת, כי הנספחים לטופס ההצעה שהם נספח א', נספח ב', נספח ג' ונספח ד'  תשובה:

 ההצעות.  לטופס הזמנת 13.7נדרש המציע למלא בכתב יד ולחתום בהתאם להוראות 

  

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 

   מנהל מסוף הגבול גשר אלנבי – 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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