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 ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע. 5/2021סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז מ

 

 לכבוד
 5/2021משתתפי מכרז 

 למתן שירותי הסעות למוסדות חינוך בשנה"ל תשפ"ב

 

 1הודעה מס' 

 הבהרות

 מסמכי המכרז.מצ"ב תשובות לשאלות. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות  .1

המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בהודעה זו לגרוע  .2
 מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישה,  .3
 .חתומים על ידםביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשעמודיה 

 אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז. .4

 .12:00עד השעה  4.7.21אין שינוי במועדים. ניתן להגיש הצעות עד ליום  .5

המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי  .6
במסמך זה המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת 

יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים 
 הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים. 6.1 

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו. 6.2 

וים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף השינויים וההבהרות שלעיל מהו 6.3 
במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על  
 ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז. 

 בכבוד רב 

 

 גדעון אחרק 
 מנהל אגף חינוך ותרבות 
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 חתימת המציע  
 
 
 
 

 



 

 1מס'  שאלה

האם ניתן מאחר וחל בשבת.  2.10.2021הבנק אינו מוכן להוציא ערבות בנקאית למכרז לתאריך 
 ?פקיעת ערבות המכרזקבוע מועד אחר לל

 תשובה

ניתן לרשום בטופס הערבות  2.10.21קבוע את מועד תוקף הערבות ליום ל מוכןהבנק אינו במקרה ש
 .3.10.21את מועד תוקף הערבות הבנקאית ליום 

 

 

 2מס'  שאלה

 רעננה? -פרדסיה מהם מוסדות החינוך בקו 

 תשובה

הם: נכון להיום החינוך הסופיים בקו רעננה טרם נקבעו באופן סופי. המוסדות הידועים מוסדות 
אחרים יחד עם זאת, ככל שייקבעו מוסדות חינוך  ישיבת בני עקיבא, אמי"ת רננים, חברה ומשפט.

 יהיה שינוי במחיר הקו שנקבע.ו/או ייגרעו מוסדות חינוך קיימים לא 

 

 

  3מס'  שאלה

 נתניה? -פרדסיה מהם מוסדות החינוך בקו 

 תשובה

המוסדות הידועים נכון להיום הם: מוסדות החינוך הסופיים בקו נתניה טרם נקבעו באופן סופי. 
יחד עם זאת, ככל שייקבעו מוסדות חינוך אחרים ו/או ייגרעו  ש"י עגנון, תמר אריאל, רזיאל.

 מוסדות חינוך קיימים לא יהיה שינוי במחיר הקו שנקבע.

 

 

 

 

 

_____________ 
 חתימת המציע  
 


