מכרז מס' מ (6422)6402
שאלות ותשובות

שאלה :1

" האם המציע חייב לרכוש רכב ולאבזר אותו ,או שאפשר ללמד על כלי רכב של המוסד לביטוח לאומי?"

תשובה :

המציע חייב לרכוש רכב ולאבזר אותו .לא ניתן ללמד על כלי רכב של המוסד לביטוח לאומי.

שאלה :6

" אם המציע זוכה במכרז ,האם יוכל לרכוש רכב מאובזר של הביטוח הלאומי ,ששימש להוראת נהיגה עבור
מוגבלים לאחרונה?"

תשובה:

לא.

שאלה :3

"בעמוד  ,93נספח הביטוחים יש לפרט ביטוחים שונים של כלי הרכב .האם לרשום ביטוחים של כלי הרכב
הרשומים בביה"ס קשר לרכב המוגבלים בניידות ,או לחכות עד שנרכוש רכב מאובזר ורק אז נרשום את
הפרטים של הביטוח שלו"?

תשובה:

יש לרשום את פרטי הביטוח של הרכב שביה"ס ילמד בו נהיגה לנכים לאחר שירכוש ויאבזר אותו
כנדרש.

שאלה :0

"בעמוד  , 42האם המנהל המקצועי חייב בהיתר מיוחד ללימוד נהיגה עם אבזרים מיוחדים למוגבלי נהיגה,
או ללא היתר ועם ניסיון של לימוד מוגבלי נהיגה"?

תשובה:

המנהל המקצועי חייב בניסיון בהוראת נהיגה בכלל ובהוראת נהיגה למוגבלים בניידות( .ראה פירוט
במכרז).

שאלה :5

"בעמוד  - 21האם עלי לציין את הסכום תמורת שיעור לפני מע"מ ,או לרשום את הסכום כולל מע"מ?

תשובה:

יש לציין בהצעת המחיר את הסכום לפני מע"מ.

שאלה :2

עמוד  ,49ניסיון מקצועי של המורים" :ניסיון בהוראת נהיגה עם ג'ויסטיק ."5% -האם לבצע שיעור נהיגה של
נהיגה של  5דקות עם תלמיד מוגבל עונה לדרישת הניסיון ,או לימוד על ג'ויסטיק עד מתן רישיון נהיגה עונה
לדרישות הניסיון?

תשובה:

לימוד על ג'ויסטיק עד מתן רישיון נהיגה עונה לדרישות הניסיון.

שאלה :7

"האם אני רשאי לרשום בהצעתי למכרז את  4המנהלים המקצועיים של בית הספר שברשותי  +קורות
החיים והניסיון?

תשובה:

יש לציין פרטי מנהל מקצועי אחד.

שאלה :8

בסעיף  11אתם אומרים כי לא יהיה כל קשר בין הספק לבין כל גוף אחר הגובל בניגוד עניינים ,בסעיף 11.4
אתם מתירים לחברת איבזור שהוא בעל עניין להשתתף במכרז וכל התלמידים שהוא מלמד יקח
לעצמו ויאבזר להם מכוניות .האם זו לא ניגוד עניינים שהוא מלמד וגם עושה להם את האבזור?

תשובה:

לא
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שאלה :9

האם גם לי מותר להעביר למאבזר שמות של תלמידים או להמליץ להם? כי זה מה שקורה ממילא אם הוא
מלמד אותם וגם מאבזר להם את המכונית.

תשובה:

לא

שאלה  :24האם הספק/הזוכה או המורה שהוא מעסיק יכול ללמד בזמנו הפנוי נהיגה לנכים לא מטעם ביטוח לאומי?
תשובה:

כן (בתנאי שהדבר לא יפגע בלימודי הנהיגה למוגבלים בניידות של המוסד לביטוח לאומי).

שאלה  :22סעיף  9.5במכרז  -האם מותר להשתתף במכרז עם יותר מרכב אחד? דבר היוצר חוסר איזון לגבי האחרים
ה"באים" עם רכב אחד בלבד.
תשובה

אפשר להשתתף עם יותר מרכב אחד.

שאלה  :26סעיף  9.5במכרז  -בנספח י"ז לוטה נספח י"א נכתב "אישור כי הרכב ללימוד נהיגה לבעלי מוגבלויות
בנידות מוחזק בבעלות המציע (תצלום רישיון רכב )  -האם לגבי אלה שאין בבעלותם רכב כרגע די במתן
הצהרה?
תשובה:

למי שאין רכב כרגע די בהצהרה שירכוש רכב מתאים ויאבזר אותו כמפורט במכרז ,מיד עם קבלת
הודעה על זכייתו במכרז.

שאלה  :23סעיף  5.5.2במכרז  -מה קורה באם המורה מגיע לבית התלמיד כמתוכנן (לאחר שנקבע עם התלמיד
שעור) והתלמיד מאחר או לא מופיע לשיעור הנהיגה? כיצד מתוגמל המורה ?
תשובה:

אין כל תגמול.

שאלה  :20מסמכים שאינם רלוונטיים לגבי כגון :מסמכי תאגיד ,עסק בשליטת אישה,העסקת עובדים ,ועוד האם די
לכתוב שאינו רלוונטי לגבי ?
תשובה:

כן.

שאלה  :25נספח ז' :מורים המועסקים על ידי המוסד לביטוח לאומי כ 14-שנים ,עליהם גם למלא הטופס?
תשובה:

כן.

שאלה  :22בתוספת  1להסכם מפרט טכני לאביזרים נלווים מערכת היגוי אופקי מזה זמן שהמרב"ד הוציא שימוש באבזר
זה כאבזר שאינו בטיחותי ,ע"כ לאיזה צורך נדרש המציע לאבזר הרכב באבזר זה ?
תשובה :נכון ,אין לאבזר את הרכב באבזר זה.

שאלה  :27בנספח ו' (עמוד  ,)95האם מי שאינו מעסיק עובדים צריך לצרף תצהיר זה ?
תשובה :יש לציין על גבי הנספח כי המציע אינו מעסיק עובדים כלל.
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