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 280089סימוכין: 

 לכבוד

 PD22000087 משתתפי מכרז

 שלום רב,

 

 )להלן "המכרז"(רכישת טנדרים לסיירי החברה  – PD22000087 הנדון : מכרז מס'

 במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות / בקשות שהתקבלו:  .1

מס' 

 סידורי
 מענה עורך המכרז       פירוט השאלה הסעיף במכרז

1 

 הזמנה להציע הצעות

  2עמ' 

מקום ומועד  הטובין,

 אספקה

 2.2סעיף 

יום  180-ל 120נא לשנות את המספר 

 בעת ההזמנה.ובכפוף למלאי היבואן 

 מובהר בזאת כי הזמנה משמעותה,

ביצוע הזמנת רכש רשמית של החברה 

וזאת לאחר הודעת זכיה וחתימה על 

 הסכם.

 מאושר

2 

 הזמנה להציע הצעות 

  8עמ'

חתימה על הסכם 

 התקשרות עם הזוכה

 14.3סעיף 

 לאחר המילים "תהיה רשאית החברה,

 גם לאחר קביעת הזוכה......"

 וטרם החתימה על"–נבקש להוסיף 

 ...,לחזור בה..... ההסכם"

 הבקשה נדחית

3 

 הזמנה להציע הצעות 

  8עמ'

הוראות הנוגעות 

 לערבות ביצוע

 15סעיף 

 נבקש לבטל סעיף זה.
 ולבטל בקשת ערבות בכלל למכרז זה.

 לא רלוונטי –אין ערבות במכרז זה 

4 

 הזמנה להציע הצעות 

  9עמ'

 הוראות כלליות

 17.2סעיף 

 
 

 לא רלוונטי –אין ערבות במכרז זה  להוריד בקשת ערבות נא

5 

 הזמנה להציע הצעות 

  9עמ'

 הוראות כלליות

 17.6סעיף 

לאחר המילים "החברה רשאית בכל 
 עת...."

 יבואו המילים:
 הבקשה נדחית "......,וטרם הגשת ההצעה" 
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6 

 הזמנה להציע הצעות 

  10עמ'

נספח א' הצהרת 

 המציע

 6סעיף 

 180 -יש לשנות ל -ימי לוח 120במקום 
יום מתאריך הזמנת הרכש הרשמית 
לאחר הודעת הזכיה והחתימה על 

 ההסכם 
 

 מאושר

7 

  1מפרט טכני עמ' 

מכרז  הנידון:

 לרכישת....

 .1סעיף 

 2022במקום שנת ייצור 
 2022יש לרשום עלייה לכביש 

 מאושר

8 

 1מפרט טכני עמ' 

מכרז  הנידון:

 לרכישת....

 .1סעיף 

"על ההצעה לכלול מימון לרשיון 
 ......"נהיגה

מובהר בזאת כי מימון רישיון לנהג אחד 
שיעורים וטסט  20-כולל תשלום ל

בכפוף להסכם שנערך בין  ראשון,
חברתנו לבין ספק חיצוני. המימון אינו 

 כולל תשלום עבור בדיקות רפואיות,
אגרות רישוי ומבחן תיאוריה למשאית 

הלימודים מותנית תחילת  טון. 12עד 
בגמר הבדיקות הרפואיות ומעבר מבחן 

השובר שיימסר יהיה תקף  תיאוריה.
 לשנה בלבד מיום הוצאתו.

 נא אישורכם לכך.

 מאושר

9 

 1מפרט טכני עמ' 

מכרז  הנידון:

 לרכישת....

 .4סעיף 

יום  180 -ל 120יש לשנות את המספר 
מיום הזמנת הרכש הרשמית לאחר 

 והחתימה על ההסכם הזכיה
 מאושר 

10 

 1מפרט טכני עמ' 

מכרז  הנידון:

 לרכישת....

 .5סעיף 

הסכם התחזוקה שנוכל לספק לסעיף זה 
הינו פר תיקון ולפי מחיר שעת עבודה 

 קבוע 
לפני מע"מ והנחת חלפים ₪  250של 

 .10%קבועה של 
 אנא אישורכם להצעתנו זו

לפי החברה מאשרת הסכם תחזוקה 
והנחת ₪  200מחיר שעת עבודה של 

 , כולל טיפולים שגרתיים20%חלפים 

11 

 הסכם לאספקת טובין

 2עמ' 

 אחריות

 3.5סעיף 

 יש להחליף את:
 18"וזאת לתקופה של  

 חודשים.........לפי המוקדם..."
 במקום זאת יש לרשום: 

  בהתאם להוראות אחריות היצרן.

 מאושר

12 

 הסכם לאספקת טובין

 2עמ' 

 אחריות

 3.6סעיף 

 נא למחוק סעיף זה.
 מעלה מתייחס לכך. 3.5סעיף 

 מאושר
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13 

 הסכם לאספקת טובין

 2עמ' 

 אחריות

 3.7סעיף 

לאחר המילים: "משימוש בלתי נכון ע"י 
 החברה ....."

 נבקש להוסיף את המילים: 
והמצויים באחריות  או בלאי סביר,

 יצרן.

 מאושר

14 

 הסכם לאספקת טובין

 2עמ' 

 אחריות

 3.7.1סעיף 

 היא האחריות -הסעיף את לשנות יש
 מגרעה או/ו תקלה/ ליקוי /הפגם לתיקון

 .  בלבד יצרן באחריות המכוסים
 מאושר 

15 

 הסכם לאספקת טובין

 2עמ' 

 אחריות

 3.7.2סעיף 

 נבקש למחוק את המילים: 
או אם תידרוש........לתפקידו  "כאמור,

 הבקשה נדחית בהתאם להזמנה."

16 

 הסכם לאספקת טובין

 3עמ' 

 אחריות

 3.8סעיף 

יש להוסיף בסיפא הסעיף את החלק 
הבא: מובהר כי הספק מתחייב לשפות 
את החברה בגין נזקים ישירים ומוכחים 
בלבד. שיפוי כאמור יהא בתנאי שניתנה 
לספק הודעה על קיומה של דרישה לרבות 
של צד ג' כלשהו, וניתנה לספק אפשרות 

בפניה. מובהר כי החברה  לא להתגונן 
תתפשר ולא תגיע  להסכמות אשר יטילו 
חיוב על הספק ללא אישורו  מראש 

 ובכתב
 נא אישורכם לכך.

מאושר להוסיף את הסיפא הבאה 
 :3.7לסעיף 

שיפוי כאמור יהא בתנאי שניתנה "
לספק הודעה על קיומה של דרישה 

לרבות של צד ג' כלשהו, וניתנה 
להתגונן בפניה. לספק אפשרות 

החברה  לא תתפשר ולא תגיע  
להסכמות אשר יטילו חיוב על הספק 

 ".ללא אישורו  מראש ובכתב

17 

 הסכם לאספקת טובין

 3עמ' 

 פיקוח ובדיקה

  4.1סעיף

"ככל  יש למחוק את סיפא הסעיף:
על הספק יהיה  שהחברה תדרוש,

 לבצע...באמצעות צד שלישי ולהציג...."
 לא מקובל.

 

 
 

 מאושר

18 

 הסכם לאספקת טובין

 4עמ' 

אספקת הטובין ואופן 

 פריקתו

 10סעיף 

 לא רלוונטי. נבקש לביטול סעיף זה.

 מאושר

19 

 הסכם לאספקת טובין

 5עמ' 

 הוראות בטיחות

 11סעיף 

 לא רלוונטי. נבקש לביטול סעיף זה.

 מאושר
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 הסכם לאספקת טובין

 5עמ' 

תנאי תשלום 

 והאספקה

 12סעיף 

)לא 12.3למחוק הכתוב עד סעיף נבקש 
 רלוונטי(

 .12.3-ב 12ולהתחיל סעיף 
 מאושר

21 

 הסכם לאספקת טובין

 6עמ' 

 קיזוז

 13סעיף 

 יש לבטל סעיף זה
 

 הבקשה נדחית

22 

 הסכם לאספקת טובין

 6עמ' 

 קיזוז

 14סעיף 

 נבקש לבטל סעיף בקשה לערבות
 

 לא רלוונטי –אין ערבות במכרז זה 

23 

 הסכם לאספקת טובין

 6עמ' 

 תנאי תשלום ואספקה

 +12.5+12.5.1סעיף  

12.5.2 

 התשלום יבוצע בשקלים בלבד

 מאושר

 

 

 כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי. יובהר כי .2

 עם יתר המסמכים. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו .3

 

 

 

 בברכה,

 

 טלמור סלע

 מחלקת רכש והתקשרויות 

 
 


