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 תשובות לשאלות הבהרה 
 מכרז מת� שירותי דר� ושירותי גרירה לרכב של מוגבלי� בניידות �  2007 )2040(מ' מכרז מס

 
 ?) במכרז8.6סעי� (אילו נתוני� נדרשי� לציי� לגבי רכב של קבלני משנה    : אלהש .1

 בי הרכבי�  לגת� להמציא נתוני� שנתבקש  יש להמציא את אות� 8.6לעניי� סעי�  :תשובה 
 . ש� הבעלי�, מספר הרישוי של כלי הרכב ,מספר כלי הרכב  :שבבעלות החברה 

 .י רואה חשבו�"המידע יאושר ע
 

 
  א להסכ� צוי� שתוק� ערבות הבצוע יהיה לכל תקופת ההסכ� כולל 13בסעי�   :אלה ש. 2

 . יו�90תקופת ההארכה ועוד      
    תפקיד החברה ... הסכ� בשנה נוספת היה ותואר' תקופת ה"צוי�   ב 13בסעי�  
 ."ערבות בנקאית חדשה 

 דרש יכל הארכה תל ו יו� 90 שני� ועוד 3של הערבות הראשונה תהא תקפה לתקופת   :תשובה 
  . נוספת לשנה בנקאיתה ערבותהארכה ל       
 
 
  להסכ�   .ב.2הא� אי� מגבלה לכמות המקרי� שמותר להוסי� או לגרוע על פי סעי�   :שאלה. 3

 ?הא� מנוי שבוטל ונית� לו שירות משול� או לא? במש' הרבעו�   

 רשימת הזכאי� נשלחת :אי� מגבלה של כמות ההוספות או ההפחתות של הזכאי�   :תשובה 
במש' הרבעו� חלק מהזכאי� עשויי� להחלי� את .  לרבעו�בתחילת כל לחברה הזוכה 

על הרכב החדש אבל בעצ� אי� כא� ב חדש ואז אי� מידע לחברה הרכב היש� ברכ
במקרי� מועטי� .  אלו ה� רוב המקרי�,הוספה אלא החלפה של הזכאות לרכב אחר

נגרעי� מהרשימה אלו שחדלו להיות זכאי� להטבות עליה� ממשיכה החברה לקבל 
ה וא� רכשו את הרכב לאחר ישנ� מקרי� שמקבלי� הטבות לראשונ. תשלו� 

בשנת .  שנשלחה רשימת הזכאי� לגביה� החברה לא תקבל תשלו� ברבעו� השוט�
אי� לנו דר' לצפות כמה מקרי� יתווספו  ). רבעוני�4 +ל( איש 700 היה גדול של 2007

 .או יגרעו במש' הרבעו�
 
 

 ?תהא� נית� לקבל את שכיחות האירועי� על בסיס פעילות שנתי  : אלהש.  4
 .אי� לנו נתו� מהחברות שזכו בעבר במכרז מה היק� הפעילות   :תשובה 
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 מתי , יו� מיו� הגשת החשבונית 30 מפורט כי התשלו� יתבצע תו' +  להסכ�8סעי�  :אלהש. 5
 ?תוגש החשבונית ולפי אילו נתוני�     
  
  ה קבלתלאחרו  ל רבעו�מועברת מהמוסד לבטוח לאומי  בתחילת כ   רשימת המנויי�:שובהת    
 .ואי� התחשבנות להפרשי�. שבוניתיש להמציא ח  
 
 אגב מת� ,החברה אחראית לכל נזק אשר יגר� לרכב של זכאי"  +  להסכ�11סעי�   :אלהש .6

הא� נית� להכניס מנגנו� שמאי לצור' , י רכב שרות"מי קובע שהנזק נגר� ע ...."שירות
 ?הערכת הנזק

 .ה להכניס מנגנו� שמאי לצור' הערכת הנזקמותר יהי  :תשובה   
 
 

  להסכ� קובע כי נית� להפסיק את ההסכ� בכל עת ועל פי שיקול דעת 12סעי� :    שאלה.7
 ? או הסבר במקרה של הודעה כזורהא� נית� לקבל מנגנו� ערעו .בלעדי של המוסד 

 התנהגות בתו� דהיינו  , המוסד מחויב כמו כל אחד במדינה בכללי דיני חוזי� :תשובה 
 .וכמוב� שתינת�  זכות שימוע לנות� השירות .אי� בטול הסכ� באופ� שרירותי .לב     

 
 
 
 
 

    
 


