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  2017נובמבר  22 

  ד' כסלו תשע"ח 

  

  לכבוד : ____________

  מיילבאמצעות  ,מכרזל הנרשמיםנשלח אל כל 

לקבלת הרשאה למתן שירותי ליווי אח"מ והפעלת  2017/15/602/090/00מכרז פומבי מס' 

  חדרי אח"מ במסופי הגבול גשר אלנבי ונהר הירדן

  13.11.2017מיום מציעים סיכום מפגש 

  

  משתתפים:

 .אודי בן שושן דן סטרומזה, אורון רונן, ,יוני דותן, אלכס חןנציגי הרשות:  -

  .המכרזמשתתפי הליך  -

 

הוצגו תנאי ההשתתפות למכרז, , במהלכו ההליך המכרזילמשתתפי נערך מפגש מציעים  13.11.2017ביום  .1

 מקומות השירות.הוצגו גשים על אופן הכנת המסמכים, כמו כן, ניתנו ד

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

אותם נדרש הזכיין  תשומותהכי לחוזה יתווסף מנגנון פיצוי לזכיין עקב הכפלת מבוקש שאלה:  .א

 שעות. 24במהלך  מסוף הגבול גשר אלנביתוכניות הרשות להפעיל את  להשקיע בעקבות

  הבקשה נדחית.  תשובה:

מבוקש להוסיף לחוזה מנגנון הגנה ו/או פיצוי בעקבות צעדים חד צדדיים מטעם הרשות שאלה:  .ב

מחירי הפעילות אף הפלסטינית או מטעם מפעיל ההסעות הירדני, אשר יש בידם להטות את 

 ללא הסכמת המפעיל ובכך לפגוע בפדיון המכירות של המפעיל.

  הבקשה נדחית.תשובה: 

לאוכלוסיה הפלסטינאית להפעיל את שירותי ההסעה  יחויבמבוקש להבהיר, האם המפעיל שאלה:  .ג

  ?החברות שאהין ועבדובמסגרת שירותי ליווי האח"מ לאוכלוסייה זו באמצעות 

(נכון  בהתאם לאמור בנספח השירות והתפעול, בעלי ההרשאה מטעם הרשותמובהר כי תשובה: 

הפלסטינית במסגרת  הלאוכלוסיי םלמתן שירותי ההיסעי  למועד תחילת מתן השירותים)

, ועל הזוכה במכרז "עבדו"ו "שאהין"מתן השירותים נשוא המכרז שבנדון הינן החברות 

  להתקשר עמן לצורך ביצוע השירותים.

מסוף הגבול  –לנספח השירות והתפעול  1.8.2מבוקש להבהיר, כי בהתאם לאמור בסעיף הבהרה:   .ד

שעות החל  24גשר אלנבי, ע"פ החלטת ממשלה מסוף הגבול גשר אלנבי יעבור לפעילות של 
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 5, אך נכון לעת עתה אין ידוע באם המסוף יפעל במתכונת זו במהלך 01.05.2018מיום 

  ימים. 7ה)  או -ימים (א

), יינתנו שירותי אח"מ מדי יום בין השעות 24*7ומתכונת ההפעלה תהיה רציפה ( במידה

08:00 – 22:30 .  

ימים בשבוע  5שעות במהלך  24במידה ומתכונת הפעילות עליה יוחלט תהיה פעילות של 

  ה'), יעניק המפעיל את השירותים ללקוחותיו במהלך השעות הבאות : –(א' 

     08:00-22:30     - ה'      - ימים א'

  08:00-13:30  - יום ו' וערבי חג   

  08:00-15:30 -יום שבת וחגים (למעט יום כיפור ואיד אל אדחה) 

מובהר בזאת כי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להודיע למפעיל מראש 

ימי  30עד  וובכתב כי שעות מתן שירותי אח"מ יורחבו מעבר לאמור לעיל,   למפעיל יינתנ

ה מיום הודעת הרשות על מנת להיערך להענקת השירותים נשוא המכרז שבנדון, עבוד

  בהתאם להודעת הרשות.

  

  

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 –בן הרוש עמיאל מירי 

  מנהל מסוף הגבול נהר הירדן - זוהר אגמון 

  סגנית בכירה ליועמ"ש –עו"ד ענת סתיו 

  אחראי תפעול מסוף הגבול גשר אלנבי – אלכס חן

  אחראי תפעול מסוף הגבול נהר הירדן –אבי גורדון 

  מנהל התחום המסחרי במטה מסופים ושתפ"א – אורון רונן
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