שאילתות למכרז היסעים תשע"ח מכרז 04/2017
שאלה  :מה כמות האוטובוסים בקו עופרים – בית אריה ?
תשובה  :קו זה מצריך  2אוטובוסים בשעות שונות .האוטובוס שיוצא מוקדם יותר חוזר לעופרים
ואוסף את ילדי החטיבה בשעה  ( 07:45פירוט השעות יפורסם בהתאם )
שאלה :הערכת כמות אוטובוסים והגדרת סוגי רכבים .
תשובה  :הכמות המשוערת של האוטובוסים באיסוף יעמוד על  7-8אוטובוסים  50-52מקומות.
אוטובוס זעיר  10-14 :מקומות ישיבה.
מיניבוס  :עד  20מקומות ישיבה.
טרנזיט :עד  10מקומות ישיבה.
שאלה :האם המועצה תעמוד בהתחייבות לשלם במועד כמפורסם המכרז?
תשובה :המועצה מתכוונת לעמוד בהתחייבויותיה
שאלה :סעיף  3.4הבהרה:
תשובה  :שירותי ההסעה כוללים בתוכם גם את הליווי  ,על כן הדבר נקרא "שירותי הסעה"
השירותים כוללים בתוכם נושא נוסף וחשוב מעבר להסעה נטו – הליווי.
שאלה  :סעיף  7.4הבהרה :
תשובה  :סעיף  7.4אושר ותוקן באישור משרד החינוך..
אלה תנאי החוזה.
איננו מאלצים אף חברה שאינה איתנה פיננסית ואינה יכולה לעמוד בתנאי התשלום הנ"ל.
שאלה :נספח ט – סעיף  – 2מפגש מציעים.
תשובה  :הוחלט שאין מפגש מציעים.
שאלה :סעיף  4לנספח ט – הסעיפים המצוינים הינם כפי שמצוין בריישא שבתחילת הסוגריים – משל
בלבד  ,קרי  ,מדובר בדוגמא לאופן ההגשה
שאלה :סעיף  6לנספח ט  -הבהרה:
תשובה  :ההתייחסות אך ורק למלווה לתלמידי החינוך המיוחד המחייבים ליווי.
ראה בסייפא של הסעיף ,מופיע בפירוש התייחסות לתפקיד המלווה קרי ,מדובר בהסעות בהם מחויב
ליווי.
בנוסף ,לא נדרש משני המבוגרים לעזוב את הרכב בשום צורה .הכוונה שאם מלווה מגיע לפתח
הרכב עם התלמיד ונידרש לעזרה בהתניידות  ,הנהג יסייע תוך כדי שאינו עוזב את הרכב
שאלה :סעיף  9לנספח הבהרה:
תשובה  :שוב מדובר בדוגמא בלבד .ראה תשובה בסעיף  4לנספח ט.
הרציונל של הסעיף הזה הינו לוודא שהאחריות לכל קו תהיה בידיי אותה חברה על מנת למנוע "
נפילה בין הכיסאות".
שאלה :סעיף  9לנספח ט הבהרה.

תשובה :הסעת תלמידים הינה דבר רגיש מאוד ולכן אנו נוקטים בכל הצעדים האפשריים על מנת
לוודא שהילדים יהיו תמיד מוגנים ובטוחים.
עלולים להיווצר מצבים שונים שלא חשבו עליהם מראש אך עלולים לסכן את התלמידים .באופן כזה
או אחר או את מוסדות החינוך או את המלווים.
המועצה חייבת לוודא שתוכל תמיד למצוא פתרון בתוך המכרז לטובת התלמידים.
כל החלטה נשקלת בתום לב וענייניות .כפי שצוין לעיל אלה סעיפי המכרז שאושרו כדין.
אין המועצה מחייבת אף חברה החוששת שאינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה השונות בפרקי זמן
המכרז השונים

