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 2021אוגוסט,  24                

 273204סימוכין: 

 לכבוד

 21-036 משתתפי מכרז

 שלום רב,

 )להלן "המכרז"(רכישת טנדרים לסיירי החברה  – 21-036 הנדון : מכרז מס'

 

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

מס' 

 סידורי
 התייחסותנו  נשאלנו / התבקשנו  הסעיף במכרז

1 

  2דף מס' רץ 

בשורה שניה מלמעלה 

 בהקדמה

 "מתנעים רכיםכתוב: "

ין למוצר נבקש לשנות הגדרת הטוב

 הרלוונטי

סעיף זה מתוקן לרכישת טנדרים 

  לסיירי החברה

 

2 

  2דף מס' רץ 

 מסמכי המכרז

 1.3סעיף 

 

 כתוב נספח ג' 1.3בתת סעיף 

נבקש לציין על כתב הכמויות ונספח 
הטכני שהם נספח ג' בעמודים 

 הרלוונטיים בהמשך

 כתב הכמויות במכרז הינו נספח ג'

3 

  2דף מס' רץ 

 רזמסמכי המכ

 1.4סעיף 

 

 כתוב נספח ד' 1.4בתת סעיף 

 נא להתאים לנספח הנכון
 כנספח ה'חוזה ההתקשרות במכרז 

4 

  2דף מס' רץ 

הטובין,מקום ומועד 

 אספקה

 2.2סעיף 

 

 יום 180-ל 30נא לשנות את המספר 

 ובכפוף למלאי היבואן בעת ההזמנה.

מובהר בזאת כי הזמנה משמעותה,ביצוע 

של החברה וזאת  תהזמנת רכש רשמי

 לאחר הודעת זכיה וחתימה על הסכם.

 מאושר 

5 

  5דף מס' רץ 

פיצול הצעות והזמנה 

 חלקית 

 8.2סעיף 

 

 

"מציע שהצעת המחיר שלו למרכיבים 

 השונים..."

נא להבהיר למה הכוונה מרכיבים 

ולא ניתן  שונים. הרכב הוא קומפלט

 לפצל

 לא רלוונטי
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6 

  7דף מס' רץ 

 חתימה על הסכם

 התקשרות עם הזוכה

 14.3סעיף 

 

"תהיה רשאית לאחר המילים 

 החברה,גם לאחר קביעת הזוכה......"

 וטרם החתימה על"–נבקש להוסיף 

 ...,לחזור בה..... ההסכם"

 ה נדחיתהבקש

7 

  8דף מס' רץ 

הוראות הנוגעות 

 לערבות ביצוע

 15.1סעיף 

 

 
 5% -ל 10%-נא להקטין את הערבות מ

 רלוונטי לא  –כרז זה אין ערבות במ

8 

  8דף מס' רץ 

הוראות הנוגעות 

 לערבות ביצוע

 15.3סעיף 

 

 
 אין כפל סעדים.-נא למחוק סעיף זה

 לא רלוונטי  –אין ערבות במכרז זה 

9 

  8דף מס' רץ 

 עיון במסמכי המכרז

 16.2סעיף 

 

 

היכן וכיצד יש לפרט אלו חלקים אנו 

 רוצים שיהוו סוד מסחרי?

באופן ברור,  ע לפרטעל המצי

מסמך שיצורף להצעה,  אמצעותב

חלקים בהצעה מהווים סוד אילו 

   מסחרי

10 

  9דף מס' רץ 

 וראות כלליותה

 17.2סעיף 

 

 
 אין ערבות מכרז.

 לא רלוונטי  –אין ערבות במכרז זה  נא להוריד את ההתייחסות לכך.

11 

  9דף מס' רץ 

 הוראות כלליות

 17.4סעיף 

 

 
אחרת של ע מכל זכות "ומבלי לגרו

 החברה".
אין ערבות מכרז ולכן יש להוריד את 

 ההתייחסות
 י לא רלוונט –אין ערבות במכרז זה 

12 

  9דף מס' רץ 

 הוראות כלליות

 17.6סעיף 

 

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

 יבואו המילים:
 הבקשה נדחית "......,וטרם הגשת ההצעה" 
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13 

  10דף מס' רץ 

נספח א' הצהרת 

 המציע

 6סעיף 

 

 180 -יש לשנות ל -שבועות 25במקום 
יום מתאריך הזמנת הרכש הרשמית 

ימה על לאחר הודעת הזכיה והחת
 ההסכם 

 
 מאושר

14 

  18דף מס' רץ 

 כתב כמויות 

 036-21למכרז 

 

 

 נבקש לציין שזהו מסמך ג'

 מאושר

15 

 

  18דף מס' רץ 

 כתב כמויות 

 036-21למכרז 

פריט  מס' 1שורה 

26401 

נא להתאים את הטבלה להצעה נפרדת 
 בגין דאבל קבינה ובגין קבינה וחצי .

 במידת הצורך לציין הבדל במספר
 הפריט 

 

הצעות נפרדות  2מאושר, יש להציע 
ובלבד שהרכבים מותאמים לשישה 

 (5+1נוסעים לפחות )

16 

  19דף מס' רץ 

הנידון:מכרז 

 לרכישת....

 .1סעיף 

ו ניתנה הצעת הדגם בגינמובהר כי 
בהתאם למפרט  LTהמחיר הינו דגם 

 היצרן המצ"ב 
 

הדגם המוצע הינו חלק מהצעת 
 המחיר

17 

  19 דף מס' רץ

הנידון:מכרז 

 לרכישת....

 .1סעיף 

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

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

שון,בכפוף להסכם שנערך בין חברתנו רא
לבין ספק חיצוני. המימון אינו כולל 

תשלום עבור בדיקות רפואיות,אגרות 
 12תיאוריה למשאית עד רישוי ומבחן 

טון.תחילת הלימודים מותנית בגמר 
הבדיקות הרפואיות ומעבר מבחן 

תיאוריה.השובר שיימסר יהיה תקף 
 לשנה בלבד מיום הוצאתו.

 כך.נא אישורכם ל

 מאושר

18 

  19דף מס' רץ 

הנידון:מכרז 

 לרכישת....

 .3סעיף 

יום  180 -ל 30יש לשנות את המספר 
ית לאחר מיום הזמנת הרכש הרשמ

 הזכיה והחתימה על ההסכם
 מאושר  

19 

  20דף מס' רץ 

הסכם -הנידון:נספח ה'

 לאספקת טובין

 

 הואיל הראשון:
"במפרט הטכני המצ"ב כנספח ב' 

 להסכם...."
 מאושר פח ג'.יש להתאים את הנספחיםסנ
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20 

  20דף מס' רץ 

הסכם -הנידון:נספח ה'

 לאספקת טובין

 .1סעיף -הגדרות

מובהר כי במקרה של :" הסיפא את למחוק יש
 סתירה......."

 
 נבקש שהוראות ההסכם הן הגוברות .

 

 הבקשה נדחית

21 

  21דף מס' רץ 

מח' רכש -אגף כספים

 והתקשרויות

 3.5סעיף 

 יש להחליף את:
 18"וזאת לתקופה של  

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

  בהתאם להוראות אחריות היצרן.

 מאושר

22 

  21דף מס' רץ 

מח' רכש -אגף כספים

 והתקשרויות

 3.6סעיף 

לאחר המילים: "ע"י החברה או בלאי 
 סביר.."

 נבקש להוסיף את המילים: 
 מאושר ם באחריות יצרן.והמצויי

23 

  21דף מס' רץ 

מח' רכש -אגף כספים

 והתקשרויות

 3.6.1סעיף 

 לתיקון היא האחריות -הסעיף את לשנות יש

 המכוסים מגרעה או/ו תקלה/ ליקוי /הפגם

 .  בלבד יצרן באחריות
 

 הבקשה נדחית

24 

  21דף מס' רץ 

מח' רכש -אגף כספים

 והתקשרויות

 3.6.2סעיף 

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

 הבקשה נדחית בהתאם להזמנה."

25 

  21דף מס' רץ 

מח' רכש -אגף כספים

 והתקשרויות

 3.7סעיף 

סיפא הסעיף את החלק יש להוסיף ב
הבא: מובהר כי הספק מתחייב לשפות 
את החברה בגין נזקים ישירים ומוכחים 

הא בתנאי שניתנה בלבד. שיפוי כאמור י
לספק הודעה על קיומה של דרישה לרבות 
של צד ג' כלשהו, וניתנה לספק אפשרות 
להתגונן בפניה. מובהר כי החברה  לא 

לו תתפשר ולא תגיע  להסכמות אשר יטי
חיוב על הספק ללא אישורו  מראש 

 ובכתב
 נא אישורכם לכך.

אושר להוסיף את הסיפא הבאה מ
 :3.7סעיף ל

אמור יהא בתנאי שניתנה שיפוי כ"
לספק הודעה על קיומה של דרישה 

לרבות של צד ג' כלשהו, וניתנה 
לספק אפשרות להתגונן בפניה. 
החברה  לא תתפשר ולא תגיע  

לו חיוב על הספק להסכמות אשר יטי
 ".ללא אישורו  מראש ובכתב

26 

  21דף מס' רץ 

מח' רכש -אגף כספים

 והתקשרויות

 5.1סעיף 

 מחירים

ות המכרז אינן ברורות. האם הורא
לרשום את המחירים בהצעה עם מע"מ 

 או ללא מע"מ

 
 

 יש לציין מחירים כולל מע"מ

27 

  21דף מס' רץ 

רכש מח' -אגף כספים

 והתקשרויות

 5.2סעיף 

נדגיש שכל תוספת איבזור שאינה כלולה 

במסמכי המכרז ותופיע בהזמנה על 

 ידכם, תתומחר בחיוב נוסף ותידרשו

 לשלם בגינה.

 מאושר
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 נא אישורכם לכך. מחירים

28 

  22דף מס' רץ 

מח' רכש -אגף כספים

 והתקשרויות

 7.2סעיף 

 זכויות החברה

 

ול במקרה של מובהר כי סעיף זה אינו יכ
כוח עליון לרבות שביתה, מגיפה 

עולמית, ובעיות תובלה ימיות שאינן 
 תלויות בספק. 

 

"למעט הוספת המילים  תמאושר
, 7.2סעיף ב "ליוןכוח עכתוצאה מ

 :באופן הבא
רים פקת המוצאס "במקרה של אי

 אה מכוחצכתו, למעט במועד האמור
  רשאית"...עליון, תהא החברה 

29 

  22דף מס' רץ 

מח' רכש -אגף כספים

 והתקשרויות

 7.2.3סעיף 

 זכויות החברה

 

 נבקש למחוק:
"ומבלי לגרוע מזכות החברה לתבוע את 

פים שנגרמו לה הנזקים הישירים והעקי
 חור,"כתוצאה מאי

 לא מקובל
 כמו כן,נא לשנות את נוסח הסעיף כך:

 ללא קנס.-איחור של עד שבועיים
מעל לשבועיים)וזאת בהנחה כי העיכוב 

הינו כתוצאה ממעשי הספק 
₪  100בלבד(,הפיצוי יהיה בסך של 

 ליום.
 

טווח אספקה  –הבקשה נדחית 
 יום 180 -הוגדל ל

30 

  22דף מס' רץ 

מח' רכש -ף כספיםאג

 ותוהתקשרוי

 9.1סעיף 

 ביצוע האספקה

נבקש למחוק "כמופיע בהזמנה 
 המצורפת".

  -ולשנות ל
לא יאוחר ממועד האספקה כמופיע 

יום  180לעיל כאמור, ולמען הסר ספק: 
ממועד הזמנת רכש רשמית לאחר 

 הזכייה וחתימה על ההסכם.
 

 

31 

  23דף מס' רץ 

מח' רכש -אגף כספים

 יותוהתקשרו

 10.3סעיף 

 ואספקה תנאי תשלום

 התשלום יבוצע בשקלים בלבד

 מאושר
 

32 

  23דף מס' רץ 

מח' רכש -אגף כספים

 והתקשרויות

 10.3.1סעיף 

 תנאי תשלום ואספקה

יש בלבול עם  -נא לתקן את הסעיפים
 הגדרות המט"ח

 
 לא רלוונטי 

33 

  22דף מס' רץ 

מח' רכש -אגף כספים

 והתקשרויות

 יש לבטל:
 וף לתשלום בגין כניסה לנמל חיפה""כפ

 לא רלוונטי
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 9.3סעיף 

 יצוע האספקהב

 שאלה כללית 34

 לא ברור מי הגופים מולם ההתקשרות.
 מופיע:  1סעיף  1בדף רץ 

 "תשתיות אנרגיה בע"מ.
בשורה ראשונה מופיע:  2בדף רץ 

"תשתיות אנרגיה בע"מ/קו מוצרי דלק 
 בע"מ.

 מופיע : 1בסעיף  19בדף רץ 
 ק בע"משתיות אנרגיה/קו מוצרי דל"ת

 הסכם מופיע:-20בדף רץ 
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ/קו מוצרי 

 דלק בע"מ"
נבקש הבהרה לגבי שם החברה עימה 

 ההתקשרות כולל מס' חברה.

תשתיות אנרגיה בע"מ ו/או "קו 
מוצרי דלק בע"מ, בהתאם להזמנה 

 שתצא

 

 

 .1.9.2021כמו כן, המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך  .2

 ללא שינוי.תר תנאי המכרז נותרים כל י יובהר כי .3

 עם יתר המסמכים. סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישומ .4

 

 

 

 בברכה,

 

 טלמור סלע

 מחלקת רכש והתקשרויות 

 
 


