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לקבלת הרשאה למתן שירותים של  2017/15/040/014/00מכרז פומבי מס' 
ניהול והפעלת מערך כולל של הסעת נוסעים במוניות, בנסיעות מיוחדות, 

מנתב"ג אל כל חלקי הארץ ומתן שירותים של  פיקוח ואכיפה כולל על 
  המוניות הפועלות בנמל התעופה בן גוריון  

  
  
  

  3מסמך הבהרה מספר 
  
  

מבקשת ליידע את המשתתפים במכרז  ")הרשות(להלן: "דות התעופה רשות ש .1
 אודות עדכונים שביצעה במסמכי המכרז, כדלקמן:

 
  הנוסח הבא :  ומו יבוא בטופס הזמנת ההצעות ימחק ובמק  7.1.1 סעיף  1.1

   

אחד מהמציעים במשותף במציע הנו תאגיד הרשום כדין בישראל  ו/או מציע 
במשותף שהינו תאגיד הרשום כדין במדינה בה התאגד ו/או במדינה בה הוא 
מנהל את עסקיו, המנהל ומפעיל אפליקציה ייעודית (פלטפורמה אינטרנטית) 

חודשים  12לפחות במשך ברציפות להזמנה של נסיעה מיוחדת במוניות 
, ואשר נכון למועד האחרון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרזשקדמו 

מוניות שניתן עליהן  250להגשת ההצעות במכרז, פועלות במסגרתו לפחות 
 -רישיון להפעלת מונית לנסיעה מיוחדת כהגדרתו בתקנות התעבורה תשכ"א

1961 . 

  
  לחוזה תתווסף ההגדרה :  2.4לסעיף  1.2

  
 לתקנות שוויון 4 תקנה דרישות בה שמתקיימות מונית - "נגישה ניתמו"

 להפעלת רישיון מאגרת הנחה" מוגבלות עם לאנשים זכויות
רשמה  הרישוי רשות ואשר 2014  - ד"תשע נגישה מונית

   ." נגישה מונית היא כי הרכב ברישיון
  

  לחוזה יתווסף סעיף נוסף בנוסח הבא:  8 לסעיף 1.3
  

 
  



  

  

, כי במסגרת 8.2.3 - ו  8.2.1עוד מובהר בזאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
מוניות מתוך  50לפחות באחריות להעמיד ולצורך מתן השירותים, יישא המפעיל 

שהינן מוניות מיוחדות המונגשות  8.2.3כמפורט בסעיף  המוניות המורשות 250
מונית להלן: "שהוענקו להם ממשרד התחבורה ( לנכים, על פי רישיונות מיוחדים,

לתקנות  4נגישה כמפורט בסעיף  ") העומדת בכל התנאים שנקבעו למוניתנגישה
, נגישה מונית להפעלת רישיון מאגרת הנחה) מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון

שהתקין שר התחבורה מתוקף סמכותו והכל בכמות שנקבעה 2014)  -ד"התשע(
ים הנדרשים לצורך מתן השירותים, במלואם ובמועדם לאנשים עם לעיל ובאפיונ

  מוגבלויות כאמור. 
  
  

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי 
 המכרז בעת הגשת ההצעה.

 

  בברכה,
  

  אמיר לבנון           
  רשות שדות התעופה

  
  
  

  העתקים: 
  הלשכה המשפטית –ענת סתיו, עו"ד 
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