
  03.08.22תאריך: 

  

  עדכון - הנדון: מסמך שאילות ותשובות

  005-05/22מכרז מס' 

  שירותי הסעה עבור עובדי רותם תעשיות

  

  תשובה  שאילה  מס'
תצהיר לכלי רכב  –) 4(עמוד  – 3.3סעיף   1

לא ראיתי בנספחים תצהיר כזה. אם  -מתאימים
 כך, מה נדרש לצרף? 

  

עמוד  1בעמודה מתאימה בנספח מס'  Vסימון 
הוכחת עמידה בדרישות סף בהתאם  – 17

  למפרט המכרז 3לסעיף 

דרישת חוק עסקאות גופים  –) 2( 2.11סעיף   2
ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות 

  ?לא מופיע איזה טופס נדרש לצרף -

  הדרישה הוסרה, אין צורך להגיש תצהיר כזה

כתוב להעביר את כל  -)8(עמוד  9.3סעיף   3
מה  -הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה

  ?נדרש לצרף

כאמור, רק המציע הזוכה יידרש להעביר העתקי 
פוליסות של הרכבים. אין צורך להגיש בשלב 

  הגשת ההצעות
כתוב לצרף מסמך  –) 17(עמוד  7סעיף   4

לא  -שלמציע כלי רכב העונים לדרישות החוק
  מה נדרש בדיוק לצרף? -יתי נספחרא

במשבצת  Vלא נדרש לצרף מסמך, אלא לסמן 
  המתאימה ולחתום בתחתית העמוד

כתוב לצרף מסמך  –) 17(עמוד  7סעיף   5
 -שלמציע נהגים בעלי רישיונות נהיגה מתאימים

 מה נדרש בדיוק לצרף? -לא ראיתי נספח
  

במשבצת  Vלא נדרש לצרף מסמך, אלא לסמן 
  לחתום בתחתית העמודהמתאימה ו

 מהם תאריכי הערבות -נספח ד' להסכם   6
  תוקף -?מכרז

חודשים קלנדריים  לפחות מתאריך הגשת  3
  15/08/22 -המכרז, דהיינו מ

הצעת המחיר  2מבקשים לשנות את נספח   7
) כך שיהיה יותר עמודות 18 – 17(עמודים 

  להוספת סוגי רכבים/מסלולים

  נספח מעודכן מתפרסם באתר

  רשימה מתפרסמת באתר  נדרשת רשימת כתובות של עובדים  8
נדרש להגדיר מרחק מקסימלי לנקודת   9

  איסוף/פיזור מבית העובד
רחוב במטר (לא בקו אווירי אלא בהליכה  400

  מסודר)
נדרש להגדיר שעת איסוף המוקדמת ביותר   10

  בבאר שבע ובדימונה
שעה  –שעת איסוף מוקדמת ביותר בבאר שבע 

בבוקר. שעת איסוף מוקדמת ביותר  07:05
  בבוקר. 07:30שעה  –בדימונה 

שאילות שהוגשו אחרי פרסום תשובות   
  קודמות

  

האם הם  1+2האם  2.11סעיף  3+4עמוד   11
או שצריך להכין תצהיר חדש ע"י עו"ד  5נספח 

  מטעמנו

 5נספח מספר  – ) 1(
בטבלה  2הדרישה הוסרה, ראו סעיף  – )2(

  לעיל
למטה נספח א' האם הכוונה רשום  15עמוד   12

? ואם כן מכיוון שאין מקום 1לנספח מספר 
מוגדר לחתימת עו"ד האם לחתום בסוף הדף 

    ?14-16של עמודים 

  1הכוונה לנספח 
ניתן להחתים עו"ד בתוך הטבלה המופיעה בכל 
אחד מהעמודים (תאריך, שם מלא של החותם 
בשם המציע וחתימות וחותמת המציע), ואילו 

  מו יחתום בתחתית הדפים.המציע עצ
בקוביות למטה, התחייבות לקיום  -15עמוד   13

 ?5חקיקה האם זה נספח 
והצהרה על שימוש בתוכנת מקור, האם יש  

תצהירים מוכנים? האם רק לסמן וי בסימון 

  Vרק לסמן  – 5כן, זה נספח 
  Vרק לסמן  –שימוש בתוכנת מקור 

בטבלה  12חתימה למטה כפי שמתואר בסעיף 
  הזאת.



וחתימת עו"ד למטה או להכין תצהיר ע"י עו"ד 
  שלנו

 תאריך התארגנות, למה הכוונה? - 15עמוד   14
  

תאריך רישום תאגיד ברשם תאגידים. למציע 
  תאריך רישום ברשם החברות –שאינו תאגיד 

למה הכוונה הוכחה לגבי סידור המסלולים?   15
האם מספיק מכתב חתום ע"י הלקוח שאכן 

  צמצום וסדר במסלולים או משהו אחר? ביצענו

מספיר לפרט את הניסיון הרלוונטי לרבות שמות 
  הלקוחות, נוכל לבדוק זאת מולם במידת הצורך

הגשת המכרז דורשת הרבה עבודה והכנה   16
מסודרת של כל הדרישות, כולל החתמות של 

 מספר גורמים בארגון ומחוצה לו
,  ומאחר ויש הרבה חופשות בתאריכים האלו

אנחנו מבקשים לפנים משורת הדין , לדחות 
  בשבועיים את ההגשה.

בהמשך להחלטת ועדת מכרזים מתאריך 
שת הוחלט להאריך את מועד הג 03/08/22

המכרז בשבוע ימים, תאריך הגשה חדש הינו 
  14:00בשעה  22/08/22

  

  תם מועד הגשת השאילות, אנו מבקשים להתקדם להגשת ההצעות לפי הלו"ז.

  בכבוד,

  ינה נובוסילסקי

 מנהלת רכש מרכזי


