
  
 

2018/15מכרז מס'   

 לאספקת שירות הסעות ושאטלים

  
 מסמך הבהרות ושינויים

 
החברה בהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות בזאת  .1

חברה עירונית לניהול  –אריאל והעירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ 

 "(, על שינויים בהליך כדלקמן.החברהבע"מ )להלן יחדיו: " ספורט, תרבות ופנאי בירושלים קרית

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם  .2

 .ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

 
מך / המס מס

 הנספח
פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 תשובה שאלה

מסמכי  1
 המכרז

+ 
 1מסמך ב'
הצעת 

 המשתתף

 3.2סעיף 
 5בעמ' 

לחוברת 
 המכרז

+ 
 1מסמך ב'
הצעת 

 המשתתף

האם המציע רשאי להגיש הצעה רק 
לחלק מהפרויקטים המפורטים 
במסמך הצעת המחיר )למשל רק 
לפרויקט פסטיבל האור וכיו"ב(, או 

חייב להגיש הצעות שמא המציע 
מחיר לכל הפרויקטים המפורטים 

 במסמך ?

. על המציעים להגיש הצעה בגין כל לא מקובל
 (.1רכיבי הצעת המחיר )מסמך ב'

2  
 
 
 
 
 
 
 

מסמכי 
 המכרז

+ 
הסכם 

 התקשרות

 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4סעיף 

 6בעמ' 
בחוברת 
 המכרז

+ 
 5סעיף 

בהסכם 
 ההתקשרות

נבקש, כי  – 5.1ביחס לסעיף  .א
האופציה על ידי החברה, מימוש 

כולה או חלקה, תהיה במתן 
הודעה לקבלן מראש ובכתב )לא 

יום ממועד סיום  120 -פחות מ
תקופת ההתקשרות הראשונית 

 ו/או תקופת אופציה(.
נבקש, כי  – 5.1ביחס לסעיף  .ב

מימוש האופציה על ידי החברה, 
כולה או חלקה, יהיה נתון גם 
להסכמה של הקבלן, אשר יהיה 

לסרב למימוש האופציה, רשאי 
 ללא צורך במתן נימוק לחברה.

ביטול  – 5.2ביחס לסעיף  .ג
ההסכם על ידי החברה יהיה 

 120 -במתן הודעה בכתב לקבלן ו
 יום מראש.

, נבקש להוסיף, 5.2ביחס לסעיף  .ד
כי גם לקבלן תהיה הזכות 
להודיע לחברה על ביטול 
ההסכם, מכל סיבה שהיא, וללא 

, צורך במתן נימוק לחברה
 יום מראש. 120 -בהודעה בכתב ו

יתווסף: "החליטה  5.1בסוף סעיף  .א
החברה לעשות שימוש בתקופת 

יום  60האופציה, תודיע החברה לקבלן 
 טרם תום תקופת ההסכם על הארכתו."

 בקשה נדחית. .ב

 יתוקן כדלקמן:  5.2סעיף  .ג
מובהר כי לחברה זכות הברירה "

להחליט כי ההסכם יבוא לכלל סיום 
תקופת ההסכם ללא שיהא טרם תום 

צורך בהנמקה כלשהי והיא תוכל, בכפוף 
להוראות הדין החלות עליה, למסור את 

, וזאת בהודעה ביצוע השירותים לאחר
יום ראש ובכתב. הקבלן מאידך  30של 

רשאי להודיע על ביטול הסכם זה, 
 90בתקופת האופציה בלבד, בהודעה של 

 יום מראש ובכתב."

 יל.ר' תשובה לס"ק ג' לע .ד

מסמכי  3
 המכרז

+ 

 3.9סעיף 
 6בעמ' 

בחוברת 
 המכרז

 להלן. 8לה אר' מענה לש 8נא ראו שאלה מס"ד 



  
 

מך / המס מס
 הנספח

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 תשובה שאלה

הסכם 
 התקשרות

+ 
 4סעיף 

בהסכם 
 ההתקשרות

4  
 

מסמך 
 1ב'/

הצעת 
 המשתתף

 
 
 1.3סעיף 

 בפרויקט
"פסטיבל 

 האור"

נבקש, כי החברה תשלם לקבלן, לכל 
הפחות, את עלות ההתייצבות של 

₪(,  450האוטובוסים )סך של 
ובמידה ואחד או יותר 
מהאוטובוסים הנ"ל יופעלו, ישולם 

בניכוי עלות  1.1המחיר לפי סעיף 
 ההתייצבות.

 .לא מקובל

5  
מסמך 

 1ב'/
הצעת 

 המשתתף

 
 2סעיף 
 2.1וסעיף 

הסעות 
לאצטדיון 

 טדי
והיכל הפיס 

 ארנה

האם הכמות המשוערת כמפורט 
אוטובוסים( מתייחסת  100במסמך )

לכמות בהיקף שנתי או שמא מדובר 
בכמות משוערת לכל הזמנה )למשל 
בהזמנה מדי כל סופ"ש או בתדירות 

 משתנה אחרת( ? 

 מוערכתמדובר בכמות שנתית 

6  
 
 
 
 

מסמך 
 1ב'/

הצעת 
 המשתתף

 
 
 

 2סעיף 
 2.1וסעיף 

הסעות 
לאצטדיון 

 טדי
והיכל הפיס 

 ארנה
+ 

 3סעיף 
צעדת 

 ירושלים

נבקש להוסיף ביחס לפרויקטים של 
הסעות לאצטדיון טדי  והיכל הפיס 
ארנה וההסעות עבור צעדת ירושלים 
שורת תמחור נפרדת עבור העמדת 
סדרנים בשטח מטעם הקבלן 
לתיאום מערך ההסעות עבור 
פרויקטים אלו )כפי שצוין למשל 

 ור(.עבור הפרויקט פסטיבל הא
ככל שלא תתווסף שורת תמחור עבור 
סדרן לפרויקטים של הסעות 
לאצטדיון טדי וצעדת ירושלים, אזי 
יודגש שהמחיר שיצוין בהצעת 
הקבלן אינו כולל העמדת סדרנים 

 בשטח לטובת הפרויקטים.

 .מקובל
 מתוקן, מצ"ב למסמך זה. 1מסמך ב'מצורף 

 

מסמך  7
 1ב'/

הצעת 
 המשתתף

 4סעיף 
"אירוע יד 

 לבנים"

נבקש לקבל תאריך צפוי של 
 הפרויקט עבור "אירוע יד לבנים".

 2019למאי  7
 

8  
הסכם 

 התקשרות

 
 3סעיף 

התחייבויות 
 הקבלן

, לפיו הקבלן 3.22נבקש להוסיף סעיף 
יהיה רשאי לבצע את השירותים 
נשוא ההסכם באמצעות קבלן משנה 

 מטעמו.

 להסכם. 10.1ר' סעיף 

9  
 
 
 
 
 
 
 

הסכם 
 התקשרות

 
 
 
 
 
 
 
 

 4סעיף 
 התמורה

, 4.2נבקש לשנות את נוסח סעיף 
באופן שהחברה תשלם לקבלן גם 
בעבור נסיעות שהוזמנו מהקבלן אך 
בוטלו סמוך לביצוע הנסיעה ו/או 
שלא בוצעו בפועל, לרבות לאחר 

 התייצבות הרכבים, כדלקמן:
 24 -ביטול הזמנה למעלה מ .א

 –שעות ממועד ביצוע הנסיעה 
 וב;ללא חי

שעות  24 -ביטול הזמנה פחות מ .ב
שעות ממועד ביצוע  12ועד 

 יתווסף: 4.2בסוף סעיף 
 6-"הודיעה החברה על ביטול הזמנה פחות מ

שעות טרם מועד ביצוע הנסיעה, תשלם 
ממחיר ההזמנה  50%החברה לקבלן 

החלק שבוטל מתוך המבוטלת ו/או בגין 
 ."מנה כאמורהז
 



  
 

מך / המס מס
 הנספח

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 תשובה שאלה

חיוב ממחיר  50% –הנסיעה 
 ההזמנה.

שעות  12 -ביטול הזמנה פחות מ .ג
 6ממועד ביצוע הנסיעה ועד 
 –שעות ממועד ביצוע הנסיעה 

 חיוב ממחיר ההזמנה. 75%

שעות  6 -ביטול הזמנה פחות מ .ד
ממועד ביצוע הנסיעה ו/או 

 100% –ביטול לאחר התייצבות 
 חיוב ממחיר ההזמנה. 

מסמך ב'  10
טופס  – 1

הצעת 
 מחיר

בפירוט ההסעה בפרויקטים רבים  3.4
לא מצוין איזה סוג רכב צריכים 
להעמיד לביצוע ההסעות נבקש 

 לקבל פירוט

ככלל מבקשת החברה לקבל הצעות מחיר 
, מושבים לפחות 50עם  אוטובוסלהפעלת 

 במפורש. אלא אם צויין אחרת

מסמך א  11
הזמנה  –

להציע 
 הצעות

 תנאי סף

האם צריך לצרף מסמכים כל שהם  2.7
בהתאם לכתוב בסעיף זה  או מספיק 

 לצרף הצהרה על עמידה בתנאים ?

בשלב המכרז,אין מניעה להגיש הצהרה של 
המציע וקצין הבטיחות בו כי נהגי החברה 

. על הצהרה 2.7עומדים בכלל תנאי סעיף 
 ור.כאמור לכלול פירוט שמי של הנהגים כאמ

יובהר כי במועד חתימת ההסכם ו/או 
לאחריו, יהיה על הקבלן הזוכה להעביר 

לחברה את כלל האישורים כאמור בגין כל 
נהג, כתנאי להתקשרות ו/או לביצוע 

 השירותים בפועל.
 

מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה  .3

 .החברהשלילית מאת 

למסמכי  7.1-ו 2.9בנוסף על האמור לעיל, יובהר כי עלות רכישת מסמכי המכרז, כמפורט בסעיפים  .4

 .בתוספת מע"מ כדין₪,  1,000המכרז, הינה 

 1, הוחלף לאור שאלות המציעים כמפורט לעיל, ומצורף מסמך ב'הצעת המציע – 1מסמך ב'מובהר כי  .5

 .בלבדאת הצעות המחיר יש להגיש על גבי המסמך המתוקן המצ"ב מתוקן כנספח להודעת הבהרה זו. 

במכרז הינו  ההצעות להגשת אחרון המועדלהזכירכם,  ו/או דרישותיו. המכרזאין שינוי ביתר מסמכי  .6

 .בדיוק 0021:בשעה  2018.08.21 עד ליום שלישי,

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד המכרזמסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .7

 המכרז.בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 
 
 

        ________________ 
 החברה העירונית אריאל

 

  



  
 

 
 
 

 מתוקן 1מסמך ב'
 

שקיים בחוברת את הצעת המחיר יש להגיש על גבי מסמך זה במקום המסמך 
 המכרז.

 
 טופס הצעת מחיר למפרט שלהלן: 

 
 

מחיר  פירוט ההסעה   מס'  
 לרכב אחד

 ללא מע"מ  

מס' 
רכבים 
 משוער

לכלל סה"כ מחיר 
 ללא מע"מ הרכבים

 פסטיבל האור 1
 8, במשך 2019יולי  -הפסטיבל יתקיים ביוני

 ימים, תאריכים סופיים יקבעו בהמשך.

   

אוטובוסים בכל ערב מהחניונים המרכזיים  10 1.1
)גבעת התחמושת/הר הרצל/אצטדיון 

טדי/מתחם הרכבת/ לעיר העתיקה( בין השעות 
. תוך עצירה במספר תחנות 19:30-01:00

בדרך, לקראת תום הפסטיבל יעשו השאטלים 
 את המסלול ההפוך

במוצ"ש, יופעלו האוטובוסים מחצי שעה אחרי 
 .01:00צאת השבת ועד 

 10  

מערך ההסעות יכלול ואן מונגש לנכים בכל ערב  1.2

 .19:30-01:00בין השעות 

במוצ"ש, יופעלו האוטובוסים מחצי שעה אחרי 
 .01:00צאת השבת ועד 

 1  

אוטובוסים נוספים ישוריינו לטובת  5 1.3
. תשלום עליהם ייגבה ללא תשלוםהפסטיבל, 

 1.1רק במידה ויופעלו בהתאם לאמור בסעיף 
 לעיל.

   

העמדת סדרן מטעם החברה שיתאם בחניונים  1.4
 את כל מערך ההסעות במהלך ימי הפסטיבל.

 1  

מסלולים מדויקים ותחנות יימסרו  -
בהמשך על ידי מתאם מערך התנועה 

 של הפסטיבל.

   

    סה"כ לאירוע פסטיבל האור 

 אצטדיון טדי והיכל הפיס ארנה 2
למשחקי בית"ר / משחקי נבחרת  שאטלים

ישראל/ משחקי התאחדות הכדורגל / אירועים 
 נוספים באצטדיון ובהיכל

   

שאטלים מהחניונים: בייט, בית וגן, הר הרצל,  2.1
גבעת התחמושת, גן החיות לאצטדיון טדי. 

 18:00-24:00שעות עבודה בין  6 -כ -הערכה

 100  

 15/2018מכרז מס'  
 מתוקן 1מסמך ב'

 הצעת המשתתף



  
 

את המסלול  עם סיום האירוע יעשו השאטלים
 ההפוך

העמדת סדרן מטעם החברה שיתאם בחניונים  2.2
 .ביום האירועאת כל מערך ההסעות 

 1  

    סה"כ לאצטדיון טדי והיכל הפיס 

  -צעדת ירושלים 3

 27.09.2018צפויה להערך בתאריך 

   

אוטובוס צמוד להסעות בירושלים )נסיעות  3.1

טדי לכיוון הר מתוך העיר מבנייני האומה/איצ' 

הצופים/ג. התחמושת/כיכר ספרא( בשעות 

06:30-11:00 

 25  

אוטובוס צמוד להסעות בתוך ירושלים בשעות  3.2

12:00-15:00. 

 3  

אוטובוס צמוד להסעות מאזור יד קנדי לכיוון  3.3

 וחזרההר הצופים/ג. התחמושת/כיכר ספרא 

 07:00-16:00בשעות 

 30  

לאזור קצרין/חיפה  הסעה מאזור ירושלים 3.4

 והקריות/כרמיאל/נצרת/מגדל העמק

 12  

  12  אביב וגוש דן-הסעה מאזור ירושלים לאזור תל 3.5

  7  הסעה מאזור ירושלים לבאר שבע/צומת הנגב 3.6

הסעה מאזור ירושלים לאזור מצפה  3.7

 רמון/דימונה/עובדה

 5  

תוספת שעה לאוטובוס בתוך ירושלים )עבור  3.8

 לעיל(.  3.1-3.3סעיפים 

מחיר 

לשעה 

 נוספת:

 

 

  שעות 25

העמדת סדרן מטעם החברה שיתאם בחניונים  3.9
 .ביום האירועאת כל מערך ההסעות 

 1  

    סה"כ לצעדת ירושלים 

 -אירוע יד לבנים  4

 האירוע צפוי להערך בחודש אפריל או מאי

   

הורדה ביד  –סיור בירושלים בבוקר + הר הרצל  4.1

 17:00פיזור בשעה  14:00לבנים בשעה ,

 )תלמידי בתי ספר( 

 1  



  
 

איסוף מקריית גת בשעות הבוקר, בבוקר + הר  4.2

פיזור  14:00הורדה ביד לבנים בשעה , –הרצל 

 לקריית גת )תלמידי בתי ספר(   17:00בשעה  

 2  

הבוקר מתחנה מרכזית איסוף חיילים בשעות  4.3

 הורדה ביד לבנים

 2  

מקומות לאיסוף נקודתי בירושלים  10וואן של  4.4

 והורדה ביד לבנים 

 5  

    סה"כ לאירוע יד לבנים 

    הסעות נוספות במסגרת אירועים חד פעמיים 5

הסעה מבתי מלון בירושלים לז'ראר בכר/  5.1

 הסעה הלוך ושוב -בריכת הסולטן/ ארנה

 1  

הסעה מבתי ספר/ ישיבות בירושלים לצפון  5.2

כולל עצירות וסיורים באיזור הצפון. יש לתת 

 מחיר ליום שלם.

 1  

הסעה מבתי ספר/ ישיבות בירושלים לצפון  5.3

כולל עצירות וסיורים באיזור הדרום. יש לתת 

 מחיר ליום שלם.

 1  

שאטלים מהכניסה לעיר להר המנוחות במשך  5.4

 יום שלם.

 1  

כולל  ליומייםהסעה לצפון / דרום של תלמידים  5.5

 נהג בצפון / דרום. לינת

 1  

ואן משדה תעופה לבית מלון בירושלים ו/או  5.6

 חזרה )מחיר לכיוון אחד(.

 1  

  1  שעות עבודה 4 -אוטובוס בתוך ירושלים לכ 5.7

    ותנוספ להסעותסה"כ  

     

    סה"כ כללי 

 
 

 נוספים:תנאים 
למען הסר ספק, מובהר כי החברה תשלם לקבלן בגין שירותים אשר סופקו בפועל ובכמויות אשר סופקו 

 בפועל. 
למכרז והחברה תשלם בגין  1בסמכות החברה להזמין מספר שונה של רכבי הסעה מהמפורט במסמך ב'

 החלק היחסי של הרכבים אשר הוזמן על ידה.  
, תשלם את התמורה היחסית בהתאם לסוג ההסעה 1המפורט במסמך ב'הזמינה החברה הסעה שונה מן 

 הדומה, ככל וקיים או שתוסכם תמורה ספציפית בין הצדדים.
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי שתראה לנכון לעניין לוחות הזמנים של 

 ההסעות. המציע בהשתתפותו מאשר זאת.
 ת הזכות להגדיל או להקטין את היקפי ההסעות לפי צרכיה.כמו כן, החברה שומרת לעצמה א

 לכל אירוע ימונה נציג מחברת אריאל אשר יהיה בקשר מול הספק הזוכה.
 חברת אריאל אינה מתחייבת לקיום כלל האירועים המופיעים במפרט.

 לפני כל אירוע תצא הזמנת עבודה נפרדת המפרטת את המסלולים וכמות האוטובוסים הנדרשת



  
 
 


