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 מענה לשאלות המציעים 

  

 מס' סעיף מס"ד

 במכרז/בהסכם/בנספח

 מענה פרוט השאלה

מיועד -אזור המרכז  – 2אזור מס'  עדכון אזורים גיאוגרפיים.  0.2.4.3סעיף -מכרז   .1
למציעים הממוקמים באזור גוש דן, 

 מודיעין.-נתניה 

אזור ירושלים והדרום  – 3אזור מס' 
מיועד למציעים הממוקמים בעיר 

באר  –רחובות באזורים , ירושלים 
 שבע ובערים דימונה ומצפה רמון.

האם די בנסח מרשם החברות בו אין כל  0.4.1.1.2סעיף  –מכרז   .2
הערה או רישום כל ההערות כדי לספק 

 את הדרישה בסעיף?

נוסח הסעיף עודכן לנוסח המפורט 
 להלן:

עבור חברה או שותפות יש להציג נסח 
חברה או שותפות עדכני המראה כי 

לתאגיד אין חובות בגין אגרה שנתית 
" או כתאגיד מפר"וכי לא נרשם 

בהתראה לפני רישום כתאגיד מפר 
 חוק.

המציע יפעל על פי המוגדר בנוסח 
 הסעיף המעודכן המפורט לעיל.

נוסח הסעיף עודכן לנוסח המפורט  עדכון נוסח הסעיף. 0.4.1.5מכרז סעיף   .3
 להלן: 

מחזור עסקי שנתי המציע  הינו בעל 
ש"ח  700,000בהיקף של לפחות    

 –, ו 2016, 2015בכל אחת מהשנים 
2017. 

אזור הצפון נגרע סניף  – 1אזור  עדכון הנספח  0.2.4נספח   .4
 .נתניה

הוספו  –אזור המרכז  – 2אזור 
הסניפים )כולל סניפי המשנה 

הכפופים להם( הבאים:  רמלה 
 ונתניה.

נגרע סניף  -ירושלים והדרום 3אזור 
 רמלה וסניפי המשנה הכפופים לו.

 במענה  4נספח המעודכן מצורף בעמ'  עדכון טעויות סופר בנספח   0.4.1.9נספח   .5

  0.4.2.2.1נספח   .6

 1מס"ד 

להיות מועסק האם מנהל מקצועי יכול 
כקבלן משנה כנהוג וכמקובל בתחום 

 הוראת הנהיגה בכל בתי הספר המוכרים?

 לא ניתן.
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 מס' סעיף מס"ד

 במכרז/בהסכם/בנספח

 מענה פרוט השאלה

 0.4.2.2.1נספח   .7

  2מס"ד 

 12מורה נהיגה במקור לא מוסמך בהעדר 
שום בשל ישנות לימוד, מה הדין   כשאין ר

מאז סיים המורה חלוף הזמן   הארוך 
לנהיגה  המועסק על ידי מציע את 

 .לימודים

יות והאם ניתן לקבל תצהיר כמקובל ברש 
המדינה, שכן לא ניתן לקיים דרישה 

 ?לנספח בהעדר אשורים קיימים 2 מס"דב

הגשת רישיון להוראת נהיגה בתוקף 
מהווה את ההוכחה הנדרשת לעמידה 

 בתנאי הסף.

 0.4.2.3.2נספח   .8
 10סעיף 

 ניתן לבנות רכב לפי המפרט לא
יום . האם ניתן לשנות את  60 -ב  הנדרש 

הזמנים להעמדת הרכבים בהתאם 
  ? יום 120  -ת רכב כזה לילמקובל בבני

 יום. 120-הדרישה שונתה ל 

ל מדובר על התחייבות עתידית ש 2בסעיף  0.4.2.3.2נספח   .9
המציע האם נדרש לפרט רכבים בטבלה 

  המצורפת?

הגשת ההצעה המציע לא נדרש במועד 
 לפרט את הרכבים בטבלה.

במידה והצעתו של המציע תיבחר 
כזוכה יגיש המציע למוסד עד המועד 
האחרון הנדרש לחתימה על ההסכם  

את הטבלה הכוללת את נתוני 
 הרכבים.

האם יש למלא בהצעה את פרטי  0.15.3נספח   .10
הפוליסות ואישור המבטח או נדרש 

למילוי על ידי הזוכה בעת החתימה על 
 ההסכם 

לא נדרש למלא את פרטי הפוליסות 
 בהצעה.

הזוכה במכרז ימלא את פרטי 
 הפוליסות בעת החתימה על ההסכם.

 בהוראת בהתאם לניסיוננו " 1סעיף  2.3.1.3נספח   .11
הרמפה האופקית ) מעלון לנכים(   נהיגה

לעיתים מפחידה את התלמידים ויש 
לנוחיות  משופעת  עדיפות לרמפה

השימוש ברכב מיני  התלמידים.  וביטחון
עם התלמידים בהיבט   וואן גם הוא מיטיב

 לרכב .  סביבת הנהג וההתרגלות

 אין שינוי בדרישות הסעיף.

אינו מאושר למיטב ידיעתי  -הגה אופקי 1סעיף ז'  2.3.1.3נספח   .12
לנכים נוהגים   המרב"ד  ע"י

שאינו עומד  מאחר  חדשים
בטוחות בסיסיות   בדרישות

 .לבדיקתכם  -ותקינה

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

סיוני אין צורך בהגה ימנ -הגה טלסקופי  3סעיף ז'  2.3.1.3נספח   .13
ואינו   טלסקופי אביזר מיותר שאינו נדרש

ניתן לשנות את מיקום כיסא   שימושי
 הגלגלים בהתאם להגה .

נדרש הגה טלסקופי על פי המוגדר 
 בסעיף.
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 מס' סעיף מס"ד

 במכרז/בהסכם/בנספח

 מענה פרוט השאלה

מה כוונתכם : יש להתקין ברכב  6סעיף ז'  2.3.1.3נספח   .14
 שינוי כח וסיבובי גלגל ההגה?  יחידת

של הכוונה הינה להתקנה ברכב 
 המערכות המוגדרות בסעיף.

 לא נדרשת. האם נדרשת ערבות מכרז )ערבות הגשה(? כללי   .15

סעיף ז'  2.3.1.3נספח   .16
13 

במפרט הטכני האם הכוונה למערכת 
 loggerהנהיגה האלקטרונית בלבד? אין 

 אחרות  למערכות

הכוונה הינה למערכת המתעדת 
בפירוט את כל המערכות 

כמוגדר האלקטרוניות והחשמליות 
 בסעיף.

איך הגיע וועדת   נבקש הבהרה  5.2נספח   .17
ש"ח ומחיר  195למחיר גג   המכרזים

 פחות. 15%מינימום של 

קביעת מחיר הגג וההנחה 
המקסימלית נקבעו על פי שיקולי 

 המוסד.
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 תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות:  0.4.1.9נספח  

 

_______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם המוסד המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

עבור   לאספקת שירותי הוראת נהיגה למוגבלים בניידותלביטוח לאומי התקשרות מספר ___________________ 

 . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.________________________

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים אותן.   1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :מה(במשבצת המתאי

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

 ובמקרה  ,1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך

 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  

, הוא פנה כאמור ואם 1998התשנ"ח זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןקיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך והשירותים 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה                               תאריך                                         שם                  

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה                 חותמת ומספר רישיון       תאריך            


