
 לכבוד
 07/2022המציעים במכרז פומבי מספר 
 המועצה האזורית מטה יהודה

 
 שלום וברכה,

 
 07/2022מכרז הסעות  -מענה לשאלות הבהרה הנדון: 

 
 תשובה שאלה

בחדר  13:00בשעה  16.6.2022פתיחת מעטפות פומבית של המכרז תיערך ביום  הבהרה יזומה
 הישיבות בבניין המועצה.

 ישנה טעות סופר במספר של המסלול הראשון בטבלאות המכרז.  הבהרה יזומה
. תשומת לב המציעים כי מועלה לאתר המועצה 2מספר המסלול הראשון הוא 

יש להגיש הצעת מחיר על קובץ הצעת מחיר מתוקן  –קובץ הצעת מחיר מתוקן 
 בלבד.

אחוז לטובת חברה אשר משלמת ארנונה למטה יהודה. גם  3במכרז מופיע 
ז קודם כתבתם ככה ואז בהבהרות שיניתם גם לחברות שהבעלים שלה  מכר

 3%גרים במטה יהודה ומשלמים ארנונה למטה יהודה יוכלו לקבל את ה 
 יתרון.

)שלושה  3%הסעיף ישונה כדלהלן: תינתן עדיפות בבחינת ההצעה הזוכה של 
 אחוזים( למציע אשר מקום מגורי בעל העסק ו/או מקום משרדי העסק על פי
 דיווח הארנונה ו/או על פי הסכם שכירות הינו במועצה האזורית מטה יהודה.

האם המועצה יכולה לתת אפשרות להגיש ערבות אחידה על כל המכרז בלי 
להתחשב במה קבלן מגיש ??? צעד זה יקל המון על כלל המשתתפים וברגע 

 שייצא זכיה לקבלן מסויים אזי יביא אותו קבלן ערבות מתאימה .

 מוסכם.לא 

 לאור ההתייקרויות החדות בענף
 הן בסולר, הן באוריאה, הן בשכר הנהגים, הן בהחזרי הבלו וכו '

 האם המועצה יכולה לאפשר הגשת מחיר מעל מה שמצוין בטבלה ?

 אין שינוי בתנאי המכרז.

להגיש רק על רכב מסוים באותו  1-15מדוע לא ניתנת האפשרות באשכולות 
 המסלול אלא חייב להגיש הכל ?

 אין שינוי בתנאי המכרז.

בית שמש, נצרך לשפר  2לאחר תחשיבים של עלויות הקוים במחירי  אשכול 
 . 10-15מחירי מקסימום בקוים 

שקלים לליטר נטו לאור הפחתת החזר מס בלו  3.5  עלויות הדלק התייקרו בכ
והתייקרות עולמית. בנוסף שכר הנהגים עלה משמעותית בעקבות עליות 

 מחירים במשק ושחיקה של כוח הקנייה.

 אין שינוי בתנאי המכרז.



במחירי המקסימום על מנת שנוכל להגיע  30%אבקש לבחון העלאה של כ 
ודומה על לתחרות הוגנת ולעבוד במחירים שפויים. כמו כן בחינה נוספת 

 .4,5,6אשכולות 
מחיר הערבות הבנקאית שניתנה להגשת המכרז לא הייתה מזה שנים  בצורה 
זו שמקשה על הקבלים להתמודד, אבקש להשוות את שיטת הערבות ולעשות 

 בלבד₪  30,00 -כמו בשנים עברו, ערבות בנקאית אחת של כ

 לא מוסכם.

יר המקסימום שנרשמו במכרז זה אינם תואמים את הגבלת מחירי הסף, מח
מחירי השוק והופכים את המכרז למחיר לא כלכלי לזכיין, לאחר השתוללויות 
בעליות הסולר התייקרויות הרכבים ותוספות השכר שניתנות לעובדים, אבקש 

יותר ממחירי  40%לעדכן את מחירי המקסימום ולבצע תוספת רוחבית של 
 המכרז

 נאי המכרז.אין שינוי בת

הגשת מכרז צריכה להתפצל וזכיין יוכל לזכות בחלק ממנו ולא בכולו זאת 
 אמרת שהוא יכול לזכות או במונית או באצ"ז או באט"ז או באוטובוס

 שיקול דעת המועצה ביחס לתפעול מערך ההסעות. אין שינוי בתנאי המכרז.

לפצל שכל זכיין מדוע זכיין אחד יזכה בכל האשכולות מבקש  16-21אשכולות 
 זכה בשורה מהאשכול ולא מהכל

 שיקול דעת המועצה ביחס לתפעול מערך ההסעות. אין שינוי בתנאי המכרז.

במטה יהודה השנה מתבצע מכרז חלק ממשכ"ל וחלק ישירות מהמועצה האם 
הרכבים שיספרו לו בתנאי הסף יחשבו כאילו הגיש למכרז אחד או לשניים 

 שונים

 הרכבים יחושבו על בסיס מכרז המועצה בלבד. תנאי הסף של מצבת

במידה ומעוניינים להגיש הצעה לאשכול/ות אשר מעבר לכמות הרכבים 
הקיימים אצלי במשרד, ואני צריך להעזר בקבלן משנה. מה נדרש לי להציג? 

רשיונות רכב של הקבלן? או רק מכתב חתום ממנו? ואם הוא קבלן אשר מגיש 
 ש בכל זאת לצרף רשיונות רכב שלו)במידה ונדרש( .הצעות למכרז זה האם נדר

כבר בעת הגשת שאתה מעוניין להפעיל קבלני משנה במכתב יש להצהיר 
 ההצעות למכרז.

יש לצרף את כל האישורים והרישיונות של מצבת כלי הרכב של קבלן המשנה 
 והמסמכים המעידים כי הינו עומד בתנאי הסף. 

לקבלן המשנה ממצבת  50%-של יותר ממובהר בזאת כי לא תאושר הפעלה 
 הרכבים הנדרשת למסלולים להם הציע המציע.

לדוגמא: אם על פי המסלולים / אשכולות להם הציע המציע נדרש מצבת 
אזי באמצעות קבלן המשנה יהיה  ,מיניבוסים 15-אוטובוסים ו 20רכבים של 

 7-ם ואוטובוסי 10-ניתן להציג הפעלה על פי מצבת רכבים של לא יותר מ
 .של קבלן המשנה מיניבוסים

 
ראשית מחירי המקסימום שנרשמו במכרז אינם תואמים את מחירי השוק, 

 והמחירים הופכים את הפעלת המכרז למכרז לא כלכלי מבחינת הקבלן.
 

עליות המחירים המשמעותיים במשק הכללי, ובענף הרכב בפרט, שינו את 
מחירי המקסימום במכרז תעריפי תפעול ההסעות בכל הפרמטרים. תקרת 

 אין שינוי בתנאי המכרז.



מעידה כי כלל לא לקחו בחשבון את אשר אירע במהלך השנתיים האחרונות 
בענף, לרבות עליית מחירים  45% -אשר כללו התייקרות תפעולית רוחבית של כ

הדלקים, מחסור והתייקרות משמעותיים במחירי הרכבים, מחסור והתייקרות 
ייקרות הביטוחים, תוכנות של חלקי חילוף, עליית תעריפי המוסכים, הת

מחשב, וכל ציוד ישיר ועקיף הקשור לתפעול מערך ההסעות, כל זאת ועוד לצד 
 עליית שכר הנהגים בכפוף להסכם הקיבוצי.  

 
נבקש לעדכן את מחירי המקסימום ולבצע תוספת רוחבית באחוזים מעל 
 מחירי המקסימום בהתאם למפרט הבא, אשר תואם את מחירי התפעול: 

 
 : 1ול אשכ

 .60% –גבעת יערים, כסלון, צובה, רמת רזיאל  – 2סעיף          
 
 
 

 
 :  3אשכול 

 45% - 17,18,21,22,24,25סעיפים          
 100% – 19,20,23סעיפים          

 
 :4אשכול 

 60% – 29,31,34סעיפים          
 

 :5אשכול 
 60% – 35סעיף          

 
 :6אשכול 

 60% – 48,49,50,51,52,53סעיפים         
 

 :7אשכול 
 60% – 58סעיף         

 
 :8אשכול 

 45% –)כולל(  61-67סעיפים        
 



 :9אשכול 
 45% – 69,70,71,72סעיפים        

 
  60% –: עבור ככל מסלולי האשכול  10אשכול 

 
 :12אשכול 

 60% -  91,92,93,94סעיפים         
 

 :14אשכול 
 60% – 105סעיף         

 
 
 
 
 

 :15אשכול 
 60% –)כולל(  107-112סעיפים         

                      144,147,151,152,157 – 60%  
 

 60% –)מציע יחיד(  16-21אשכולות 
 

אנא אל תכשילו את מבצעי העבודה, והעלו את מחירי המקסימום 
 למחירים מהם ניתן לתת להפעיל את השירות ללא הפסד מצד הקבלן. 

 
 

האם הגשת מחירים מעל מחירי המקסימום מובילה לפסילת האשכול כולו? או 
יין יתבצע שבמידה ועל סוג רכב מסוים תהיה הצעה מעל המקסימום, עד

 החישוב כפי שהצגתם  וההצעה הזולה ביותר היא זאת שתזכה?  
האם הקבלן יוכרז כזוכה גם אם אחד מסוגי הרכבים באותו סעיף הינו מעל 

 מחירי המקסימום ? 
 
 

המציע אינו רשאי להציע הצעת מחיר מעל מחיר המקסימום לא לגבי מסלול 
 ולא לגבי סוג רכב.ולא לגבי אשכול 

ועדת המכרזים תהיה רשאית ככל שמציע יגיש הצעת מחיר גבוה מהמקסימום, 
 להורות על פסילת ההצעה כולה או חלקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

האם צריך לצרף את כל האישורים של הנהגים או שמספיק לרשום  2.5בסעיף 
 תצהיר שמעיד שיש לנהגים את כל האישורים? 

 

 יש לצרף את כל האישורים.



מוצגת טבלת קנסות. הקנסות גבוהים מאוד וחסרי  21בעמ'  -קנסות 
פרופורציות ביחס לעובדה כי לאיחורים עלולים להיות סיבות רבות שלא 

תלויות בנותני השירות. מתוך ניסיון כי תנאי הדרך תלויים בגורמים רבים ולא 
ות בגובה הקנסות ובנוסף לעל 50%בחברה המבצעת, נבקש הפחתה רוחבית של 

 דקות 20 -דקות ל 15 -את זמן האיחור המינימלי מ
 

 אין שינוי בתנאי המכרז וההסכם.

 14, תוספת עבור מיניבוס לעומת רכב 21נספח ט', תנאים אחרים סעיף  
 לפחות 35%-, נבקש להגדיל תוספת זו ל 25%מקומות הינה 

 

 אין שינוי בתנאי המכרז.

פתיחת המעטפות תכלול הצגת  האם תתקיים פתיחת מעטפות פומבית ? האם 
 מחירי המציעים?

 
 

 ראה הבהרה יזומה לעיל.

 

 

 בכבוד רב

 
 מועצה אזורית מטה יהודה

 

 , גובר האמור במסמך זה.המכרזיובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי 

 כל שינוי. יחול, לא המכרזבשאר מסמכי ופרטי 

 כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה ניתנה ההבהרה.יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את 

 .מסמכי המכרזיש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת 

 

 חתימה וחותמת המציע: _______________________

 


