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בפקס/מייל

הנדון :מכרז  27/2021מכרז להסעות תלמידים
יבנה -הודעת הבהרה מס'2
להלן הודעת הבהרה מס'  2למכרז זה -מענה לשאלה לשאלות הבהרה (במסמך זה -ש :שאלה ת :תשובה) :
 .1ש :
בהמשך לטבלת המסלולים המעודכנת ששלחתם אתמול
בטבלת המחירים עורך המכרז השתמש באשכולות עבור מסלול אחד דבר שלא מובן אם עורך המכרז היה רוצה זכיין
אחד שיפעיל את כל הקוים ביבנה היה מכניס את כל הכמויות של כלי הרכב ביבנה לתוך אשכול אחד ובכמות היה
מציין כל סוג רכב איזה כמות יש בתוך האשכול אם עורך המכרז מפריד את המסלולים בכל מקרה הרי ידוע לעורך
המכרז איזה סוג רכב נדרש בכל מסלול יכול עורך המכרז לבקש הצעת מחיר עבור אותו רכב ספציפי
השימוש באשכול מתבצע כאשר רוצים זוכה אחד עבור קבוצת קווים בעלי מאפיין דומה רואים זאת באופן בברור
בדוגמא של הקווים הפנימים ביבנה והקווים לאשדוד .
במכרזים הקודמים שנערכו דרך משכ"ל אכן זה היה באשכולות אך היה זכיין אחד שזוכה בכל יבנה או בכל אשדוד
מרגע שהפרדתם את המסלולים וידוע סוג הכלי לאותו קו ,השימוש באשכול מיותר כי ידוע מראש איזה כלי רכב
נדרש באותו קו .
במקרה כזה יודע הספק המבצע יודע איזה סוג כלי נדרש בכל מסלול
מלבד זאת בחלק מהקווים ביבנה אכן ציינו את המוסדות אך בחלקם לא ציינו מוסדות ובקווים לאשדוד לא ציינו
כלל לאיזה מוסדות כל מסלול
הקווים הפנימים ליבנה :

מס"ד מס' מסלול
726
28
727
29
728
30
729
31
803
36
804
37
787
41

מסלול הנסיעה מיבנה למוסד החינוכי וחזרה ליבנה
2-4גנים ביבנה מכל רחבי העיר
2-4גנים ביבנה מכל רחבי העיר
בית ספר פרדס ביבנה
2-4גני ילדים ביבנה מכל רחבי העיר
 4בתי ספר ביבנה מכל רחבי העיר
 4בי"ס ביבנה מכל רחבי העיר
מיבנה לבי"ס אופקים ביבנה

הקוים לאשדוד :

____________________________________________________________________
עיריית יבנה ,שד' דואני  1ת.ד 3 .יבנה  Email:TOVA@YAVNE.MUNI.IL 81101טל' 08-9433444/335 :פקס08-9433337 :

2
מס'
מס"ד מסלול
26
27
32

700
701
800

33

801

34

802

35

805

מסלול הנסיעה מיבנה למוסד החינוכי וחזרה
ליבנה
מיבנה מכל רחבי העיר לבתי ספר ולגנים
באשדוד
מיבנה מכל רחבי העיר לבתי ספר באשדוד
מיבנה לאשדוד  4בתי ספר וגנים
מיבנה מכל רחבי העיר לאשדוד 3-4בתי ספר
וגנים
מיבנה מכל רחבי העיר לאשדוד 3-5בתי ספר
וגנים
מיבנה מכל רחבי העיר לאשדוד 3-5בתי ספר
וגנים

ת :הבקשה נדחית .נספח א' למכרז מפרט את רשימת המסלולים וכלי הרכב הכללית אשר ממנה לאחר קבלת שיבוצים
יקבעו המסלולים וכלי הרכב השונים ,ובהתאם לצרכי הרשות .הערה :יכול ורשימת המסלולים /סוגי כלי הרכב ישתנו
במהלך תקופת ההתקשרות בהתאם לצרכי הרשות .יש להגיש הצעה בהתאם לנספח א המעודכן שנשלח למציעים
השונים והמחליף נוסח קודם .תשומת לב המציעים לתנאים הכלליים בנספח א'.
 .2ש :נבקש לדחות את מועד הגשת ההצעות למכרז.
ת :הבקשה נדחית .מועד הגשת ההצעות כאמור במסמכי המכרז נשאר על כנו.
פרט לכך אין שינויים בנוסח המכרז והוא מחייב .יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה יחד עם ההצעה
כשהיא חתומה כדין ע"י המציע.
בכבוד רב ובברכה,

טובה שפירא אלטמן ,עו"ד

העתק:

מר צבי גוב ארי ,ראש העיר
מר דוד שטרית ,מנכ"ל
גב' תמר קופר ,גזברית
גב' רות שרעבי ,מנהלת אגף חינוך
גב' סימה אבוקרט ,אגף חינוך

