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

שירותים של  פיקוח ואכיפה כולל על המוניות הפועלות בנמל התעופה בן  הארץ ומתן
    גוריון

  6הבהרה מספר 

  

  

"), מבקשת ליתן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
  מהמשתתפים במכרז, הכל כמפורט בהבהרה זו כדלקמן:

 תשובה שאלה  מס'

האחרון דחות את המועד מתבקש ל  .1
  להגשת הצעות במכרז ?

הבקשה נדחית. המועד האחרון להגשת 
עד  7.5.2017 –הצעות במכרז הינו יום א', ה 

 .10:00השעה 

מהן סמכויות הפיקוח מתבקש להבהיר   .2
 שיוענקו למפעיל ? 

מפקחים סמכות מפקח ל עניקהרשות ת
מטעם המפעיל וסמכותם תהא זהה 

 לסמכות מפקחים מטעם הרשות.

בהיר האם המפעיל יישא מתבקש לה  .3
ר היציאה ובאחריות לגבות את דמי איש

כולל מע"מ, ₪  5החד פעמי בסך של 
הנקוב בצו הפיקוח על מחירים ומצרכים 
(מחירי נסיעה במוניות ממוניות בנסיעה 

 מיוחדת מנתב"ג לפי הזמנה מראש ?

המפעיל יישא באחריות לגבות את דמי 
ג בסך אישור היציאה החד פעמי מנתב"

שיקבע מעת לעת בצו הפיקוח על מחירים 
ומצרכים (מחירי נסיעה במוניות), ממוניות 
בנסיעות מיוחדות מנתב"ג לפי הזמנה 

  מראש.

האם מונית מזדמנת  מתבקש להבהיר   .4
שנרשמה באפליקצית השירות של 
המפעיל לצורך קבלת נסיעה מנתב"ג 
תחשב כמוניות הפועלת במסגרת 

  המפעיל?

המפעיל יישא באחריות לשלב מונית 
מזדמנת שתבחר לבצע נסיעה מנתב"ג 
באמצעות אפליקצית השירות, אם וככל 
שנהג המונית לא יחפוץ בהסדר של קבע עם 
המפעיל קרי, הסכם קבלת שירותים 
מהמפעיל ברחבי הארץ, תוגדר המונית 

   כמונית מזדמנת.   

מתבקש להבהיר האם מוניות בנסיעות    .5
מיוחדות מנתב"ג לפי הזמנה מיוחדת 

  ירשמו באפליקצית השירות ?

מוניות אשר יבקשו לבצע נסיעות מיוחדות 
מנתב"ג לפי הזמנה מראש ישתלבו לביצוע 

  הנסיעה באמצעות אפליקציית השירות.

מבוקש להבהיר כי לצורך עמידה בתנאי    .6
הסף, על המציע הטכנולוגי להציג את 

מוניות אשר  250רשיונותיהם של לפחות 
מופעלות על ידו באמצעות אפליקציה 

שניים עשר חודשים לתקופה של לפחות 
ברציפות שקדמו למועד האחרון להגשת 
הצעה במכרז.  עוד מבוקש להבהיר כי על 

חנת המוניות המציע התפעולי קרי ת

  הבקשה נדחית. כמפורט במסמכי המכרז.



  

  

להציג רשיונות של לפחות חמישים מוניות 
המופעלות על ידה לתקופה של לפחות 

  ששה חודשים ברציפות ?

מבוקש להבהיר האם אפשר להסתמך על    .7
ניסיון של תאגיד נרכש שלא בדרך של 

  מיזוג ?

  כמפורט במסמכי המכרז.

הכוונה במונח תאגיד בוקש להבהיר מה מ   .8
לטופס הזמנת  8.4הביניים בסעיף 

  ההצעות ?

לטופס הזמנות יבוטל  8.4נוסח סעיף 
  ובמקומו יבוא הנוסח הבא: 

להצעתם למכרז יצרפו כל המציעים 
במשותף הצהרה בדבר חלקו של המוביל 

וחלקו של  המקצועי בתאגיד המשותף
המציע שאינו במוביל המקצועי בתאגיד 

, הכוללת לפי העניין המשותף, הכול
התחייבויות של המציעים במשותף, בדבר 
הרכב הבעלות בתאגיד המשותף ושאר 
התחייבויות המוביל המקצועי, כשחתימות 
 המציעים במשותף על ההצהרה כאמור

  מאומתות על ידי עו"ד.

  

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

 המכרז בעת הגשת ההצעה.

 

  בברכה,
  

  אמיר לבנון  
  רשות שדות התעופה
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