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הבהרות מכרז 02/112020
להלן תשובות לשאלות הבהרה בקשר למרכז  .2/11/2020הבהרות אלו הנן חלק ממסמכי המכרז
ומתקנות את מסמכי המכרז ,הכל כמפורט להלן .בפרט נבקש להסב את תשומת לב המציעים,
לשינויים באופן הגשת המכרז – כמפורט בסעיפים  5ו 9-למסמך זה.
 .1אורכה למועד הגשת המכרז -יש להגיש בצורף המסמכים הנדרשים לדוא"ל
 mariana@hashomer.org.ilלא יאוחר מיום א'  29/11/2020בשעה .11:00
 .2סעיף א' – מטרת המכרז.
ארגון השומר החדש הינו עמותה המאגדת תחתיה פעילות התנדבותית בתחום עבודה
חקלאית /יערנות ושמירה על שטחים חקלאיים בפריסה ארצית.
המכרז הנ"ל נועד לשם איתור והתקשרות עם ספקי הסעות שיכולים לתת מענה של הסעת
מתנדבים מנקודות גאוגרפיות שונות למקומות ההתנדבות ובתום הפעילות ממקום
ההתנדבות אל יעדם.
 .3סעיף ב' -תקופת התקשרות.
סעיף זה יפורט בהרחבה בחוזה ההתקשרות לאחר מו"מ עם המציע /זוכה .נרחיב ונציין כי
תקופת הארכה להתקשרות הינה שנתיים .דהיינו שנת התקשרות  +שנתיים אופציה ,לפי
שקול דעת הארגון.
 .4סעיף ג' -היקף השירותים.
ארגון השומר החדש פועל בכל ימות השנה פרט ליום כיפור .בהערכה גסה של כ 50 -הסעות
מיניבוס וכ 20 -הסעות אוטובוסים ברמה שבועית לטווח של כ 60 -ק"מ ביום לערך בשגרה.
כמו כן הסעות מתנדבים בפרויקטים ייחודים במהלך השנה כמו לדוגמא – פעילות חנוכה
כ 25 -אוטובוסים ברמה יומית למשך  3ימי פעילות בפריסה לאזורים גאוגרפיים שונים.
היקף השירותים עלול להשתנות לשיקול דעת הארגון ואילוצים משתנים כגון – הגבלות
קורונה וכיוצ"ב.
יובהר כי מאחר וההתנדבות על פי רוב הינה בתחום החקלאי שעות הפעילות מתחילות
בשעות הבוקר המוקדמות ומסתיימות בשעות הצהריים.
 .5סעיף ד' – תנאי סף.
על המציע /הזוכה לקיים ולהמציא את האישורים המפורטים בנוכח מכרז כפי שמופיע
בסעיף ד' אך יחד עם זאת ולשם הנוחות ,המכרז מתוקן בזאת באופן הבא :בעת הגשת
מסמכי מכרז זה ,המציעים אינם נדרשים להגיש את המסמכים האמורים.

המציע /הזוכה יידרש להמציא את כלל המסמכים לא יאוחר מ 5 -ימים מיום דרישה
ספציפית של הארגון ולא יאוחר מ 10 -ימים מהודעת הזכייה.
 .6סעיף יא' -התמורה
סעיף זה ייכלל באופן מפורט בהסכם מול הזוכה .לשם ההבהרה המדד הרלוונטי לסעיף זה
הינו מדד מחירי תשומה באוטובוסים  -כללי (ללא שירותי דיור) כפי שמפורסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
 .7סעיף יב' -הבהרות
בהתייחס לתת סעיף  – 2הזוכה יהא זכאי לתמורה בגין השירותים שינתנו על ידו עד מועד
ביטול /הקטנה בהיקף המכרז.
 .8התייחסות כללית


המכרז מתייחס להסעות בפורמט "הקפצות" והן נסיעות צמודות – ניתן לראות
זאת לפי טבלת התמחור בנספח ב'.



המרחק המצויין במדרג הק"מ מתייחס לכיוון נסיעה אחד.



אין בכוונת הארגון לפצל בין ספקים שונים נסיעה של הלוך ונסיעה של חזור אלא
אם הדבר יהיה אילוץ מטעם הספקים וזאת לאחר בחינת כל האפשרויות
להימנעות ממצב שכזה.



על פי רוב יעדי הנסיעה הם באזורי פריפריה על כן עיקובי תנועה שעלולים להאריך
את זמני הנסיעות הינם מינוריים.



על המציעים לקחת בחשבון כי מוקדי ההתנדבות הינם בשטח שיאלצו לרוב ירידה
מדרכים סלולות לדרכי אפר (כמובן במקומות המותאמים לתנועת כלי הרכב
הרלוונטיים).



יום עבודה מלא הינו  12שעות וחצי יום הינו  6שעות נהיגה  ,בהתאם לתקנות.



בנסיעות רב יומיות בהן אין אפשרות לשחרר את הנהג בתום יום העבודה
באחריות הארגון לדאוג להסדר הלינה של הנהג.



לאור ניסיון העבר אין בארגון אירועים המצריכים סדרן נוכח בשטח
ויהיו כאלה הנושא יוסדר פרטנית לפעילות הספציפית.

ובמידה



התנהלות הזמנות הרכש ,לוחות הזמנים להזמנה ,מדיניות הביטולים יפורטו
בהרחבה בהסכם ההתקשרות עם הזוכה.

 .9נספח ב' – הצעת משתתף במכרז


על מנת שהארגון יוכל לבחון את ההצעות בהתאם לאזור הגאוגרפי בהם פועלים
המציעים ,מבוקש שכל מציע יציין בנספח ב' ביחס לאיזה אזורי פעילות מתייחסת

הצעתו,

לנוחיות

הפירוט

מצורף

לינק

למפת

המועצות

האזוריות

. https://mhh.org.il/he/84/
הצעה של כל מציע תבחן למול שאר ההצעות שהוגשו לאותו אזור גאוגרפי.
יובהר ,הצעת המחיר לאזורי הפעילות של כל מציע תהא אחידה ולא תשתנה
בהתאם לאזור .לשם הדוגמא -מציע הפועל באזור גליל תחתון  ,עמק יזרעאל
ומשגב התמחור עבור הק"מ יהא זהה.


בטבלת התמחור בסעיפים המתייחסים לתמחור של "יום שלם למעלה מ200-
ק"מ" ו"-חצי יום -מעל  100ק"מ " – יש לציין את המחיר עבור כל ק"מ נוסף מעל
הק"מ המצוין.



בטבלת התמחור בסעיף המתייחס ל"יומיים ויותר (מחיר ליום)" על התמחור
להתייחס לעד  200ק"מ ליום ולציין עלות כל ק"מ החורג מכמות הק"מ היומית.

