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שאלות ותשובות  -מכרז  - 21/18שירותי נסיעה במונית

זכויות המועצה להסדר הימורים בספורט ("המועצה") במסמכי המכרז
אין לעשות שימוש במסמך זה ובתוכנו כולו או חלקו אלא לצורך הגשת הצעה למכרז.
כל הזכויות במסמך זה הנן של המועצה להסדר ההימורים בספורט ,בלבד.
מסמך זה ניתן לצורך קבלת מידע על המכרז .אין להשתמש או להעביר בכל צורה שהיא את המידע
בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת הגשת הצעה למכרז.
למעט אם נאמר במפורש אחרת ,למונחים המפורטים במסמך זה תהיה המשמעות הנקובה לצדן
בחוברת המכרז .כמו כן ,למעט אם נאמר אחרת ,הוראות חוברת המכרז יישארו ללא שינוי.

הבהרות:
 .1לאור שאלה מטעם המציעים ,הוחלט לתקן את תנאי הסף שבסעיף 3.1.6
לחוברת המכרז ,באופן שזמן ההגעה המקסימלי למשרדי המועצה יהיה של 30
דקות.
 .2המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  17.2.2019בשעה  .12:00אין שינוי
ביתר תנאי המכרז.
סיכום שאלות ותשובות:
 .1שאלה :עמ'  3סעיף  - 1.5מה הכוונה שכל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד?
תשובה :כפי שכתוב ,כל מציע יכול להציע הצעה אחת בלבד .לא ניתן להגיש יותר מהצעה
אחת.
 .2שאלה :האם כל ההזמנות של המוניות הן מפתח תקווה?
תשובה :לא .הנסיעות יכולות להיות ממקומות שונים בארץ .הנושא בא לידי ביטוי בנספח
א' 2וגם בנספח ב'.
 .3שאלה :עמ'  9סעיף  - 7.3.1מה הכוונה מדיה דיגיטלית המכילה את נתוני המעטפה?
תשובה :יש לסרוק את כל במסמכים ולאחסן בדיסק און קי ,שיוגש יחד עם המסמכים.
 .4שאלה :עמ'  20סעיף  3ביטוח – האם המציע צריך לעשות ביטוח מיוחד עבור המועצה?
תשובה :לא .אבל עליו לוודא כי דרישות הביטוח המפורטות בסעיף קיימות בפוליסה הביטוח
שלו.
 .5שאלה :עמ'  5סעיף  – 3.1.6תנאי סף – האם זמן ההגעה המקסימלי למשרדי המועצה יהיה
 10דקות הוא תנאי שניתן הכרחי בכדי להגיש הצעה?
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תשובה :ר' ההבהרה לעיל .תנאי הסף תוקן להגעה תוך  30דקות.
 .6שאלה :לגבי חישוב המחיר  -יש משקולות לסכומים השונים ,אבל יש תעריף שבת ותעריף
חול .כיצד מחושבת ההצעה הכספית?
תשובה :יחושב הממוצע .לדוגמא ,אם מישהו הציע  30ש"ח מחיר נסיעה לרעננה ובשבת
הנסיעה תהיה  35ש"ח ,המחיר הממוצע לרעננה יהיה  32.5ש"ח וזה יוכפל במשקולות שנקבעו.

2731\2\2167

2698\2\2167

