
תשובהשאלהסעיףעמודשאלה' מס

123

– ' ב6מסמך 

אישור מוקדם 

לתנאי ביטוח

ב "נבקש לשנות את נוסח המסמך בהתאם למפורט במצ

תשומת לבכם לכך . החתום על ידי מבטחו של המציע

נכנסו לתוקף תקנות המפקח , 1.12.2019שהחל מיום 

לפיכך , על הביטוח בכל הקשור לנוסח אישורי הביטוח

אישורי ביטוח ייחתמו אך ורק בהתאם להנחיות המפקח 

.על הביטוח

.האישור יוחלף לאישור בנוסח החדש

2

–  (6' עמ)הזמנה ותנאי מכרז  – 1 למסמך 1.9לסעיף . 1

 ימים מהחודש 45+ נבקש כי תנאי התשלום יהיה שוטף 

דהיינו מהחודש )בו נרכשו המוצרים באמצעות הדלקן 

ולא מתום החודש בו הומצאה  (בגינו הוצאה החשבונית

'למועצה החשבונית וכפוף לאישורה וכו

מקובל

3

–  (7' עמ)הזמנה ותנאי מכרז  – 1 למסמך 3.9לסעיף . 2

 ונראה 3.7קיימת זהות וכפילות בין סעיף זה לבין סעיף 

/ נודה על בדיקתכם והבהרותיכם . כי אחד מהם מיותר

.תיקון הטעות

 מבוטל3.9' סע

4
–  (8' עמ)הזמנה ותנאי מכרז  – 1 למסמך 5.1לסעיף . 3

.הסעיף אינו ברור ונבקשכם להבהיר אותו

הצעת המציע תצוין במסמך הצעת : "הנוסח יתוקן כדלהלן

בכל סעיף וסעיף ובהתאם להוראות הקבועות  (9מסמך )המציע 

.להלן

5

–  (8' עמ)הזמנה ותנאי מכרז  – 1 למסמך 5.4לסעיף . 4

 סעיפים רצופים אותם 2שימו לב שקיימים , קודם כל

נבקש כי ,  השני5.4לעניין סעיף . 5.4מספרתם כסעיף 

הגשת מסמכי המכרז תהיה בעותק מקורי אחד והעתק 

.(במקום בשני עותקים מקורים)צילומי של עותק המקור 

מקובל

6

 - (12' עמ) למסמך ההוראות הכלליות 14.3לסעיף . 5

נבקשכם להבהיר כי במקרה שמועצה תבחר לפצל את 

 מציעים תפעל המועצה לחלק בין 3 או 2המכרז בין 

המציעים הזוכים באופן שווה את העלויות הכרוכות 

בהתקנת הדלקנים האוניברסליים וכן תפעל שרכישות 

הדלקים באמצעות הדלקנים יחולקו באופן שווה בין 

.המציעים

חובת רכישת הדלקנים והתקנתם לא תוטל על המציעים 

הדלקנים ירכשו ויותקנו על ידי המועצה ועל חשבונה, הזוכים

18.2019מכרז - תשובות לשאלות מציעים 
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ל בדבר תשלום זכויות "הצהרת מנכ – 6למסמך . 6

–  (21' עמ)עובדים 

ל "נבקשכם לוותר על הדרישה שההצהרה הנ, ראשית. א

ל ולהסתפק בחתימתה של הצהרה על "י המנכ"תיחתם ע

.ידי מורשי החתימה החותמים על יתר מסמכי ההצעה

רואי החשבון המבקרים את ספרי חברתנו אינם , שנית. ב

" ח על הצהרת המציע"אישור רו"יכולים לחתום על נוסח 

מהסיבה כי רואי חשבון אינם נוהגים , בין היתר, וזאת

ואינם מורשים לאשר הצהרות מעין אלה אשר אינן 

לאור האמור לעיל . או ידיעתם/נמצאות בתחום בדיקתם ו

י החברה באמצעות "אנו מבקשים שההצהרה תיחתם ע

י "מורשי החתימה שלה אשר חתימתם תאומת ותאושר ע

.ח"י רו"זאת חלף הדרישה לאישור ההצהרה ע, ד"עו

נוסח .  ל המציע"ניתן להחתים מורשי חתימה חלף מנכ

, ח כעניין שבשגרה במכרזי המועצה"ההצהרה נחתם על ידי רו

ככל וקיים קושי בנוסח ומבוקש לחתום על נוסח שונה יש 

ניתן לחתום על נוסח בהתאם להסכמות עם )להעבירו לאישור 

(ם"ח וכפי ששולב בהוראות תכ"מועצת רו

8

 (23' עמ)אישור מוקדם לתנאי הביטוח – '  ב6למסמך . 7

הנחיות לנציג חברת הביטוח הממלא "בחלק של – 

נבקש להחליף את המילים , בשורה השנייה, "אישור זה

בהתאם למפורט "במילים " בהתאם לדרישות המכרז"

בגוף האישור עצמו יש , בנוסף". המצורף' בנספח א

, וכן, "נספח א"במילים " 'נספח ג"להחליף את המילים 

יש להחליף במילים " אישור עריכת ביטוחים"את המילים 

וזאת מן הטעם הפשוט שנספח , "אישור קיום ביטוחים"

אישור עריכת "ולא " אישור קיום ביטוחים"נקרא דווקא ' א

".ביטוחים

.האישור יוחלף לאישור בנוסח החדש
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על פי הכללים –  (24' עמ)ח "אישור רו– '  ג6למסמך . 8

והתקנים המקצועיים החלים על רואי חשבון הם אינם 

רשאים להפנות את האישורים שהם מוציאים לגופים 

לאור האמור לעיל . אחרים מלבד הגוף המבוקר על ידם

יופנה למציע ולא '  ג6נבקש שנוסח האישור שבמסמך 

.למועצת נאות חובב

מקובל

10

–  (30' עמ)הצעת המציע  – 9למסמך . 9

יש להבהיר כי – בטבלת המחיר " אספקת דלק"לעניין . א

.95הכוונה היא לאספקת בנזין אוקטן " דלק"במונח 

על מנת ליצור בסיס אחיד – " אספקת סולר"לעניין . ב

להשוואה בין המציעים השונים ולמנוע אי הבנות יש 

אליו תתוסף התוספת" ן"מחיר בז"להבהיר מהו אותו 

מבנה המחיר לגבי – " אספקת סולר"לעניין , בנוסף. ג

ן ובתוספת אלא "הסולר לא יכול להתחשב רק במחיר בז

חייב להתייחס גם לרכיב הבלו המהווה חלק בלתי נפרד 

מהמחיר ולכן נבקש כי תתוסף עמודה לעניין הבלו 

מחיר = בטבלת המחיר לגבי הסולר כך שהמחיר המוצע 

.מ"מע+ ן ובלו "תוספת למחיר בז+ בלו + ן "בז

.                                      95בנזין אוקטן =    אספקת דלק

מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק )ן "מחיר בז= אספקת סולר

המפורסמים על ידי משרד  (למוצר הרלוונטי)שאינם בפיקוח 

מ כדין"למחירים יתווסף מע. בצירוף רכיב הבלו (האנרגיה

11

 - (31' עמ) (מפרט טכני)'  א9 למסמך 3לסעיף . 10

נבקש להבהיר כי למעט ההתקנה הראשונית אותה ניתן 

התקנת התקני התדלוק , לבצע במרוכז בחצרי המועצה

בכלי רכב חדשים של המועצה שיתוספו במהלך 

ב "תיקונם וכיוצ, תחזוקתם, פירוקם, החלפתם, התקופה

יבוצעו באופן שוטף בתחנות השירות של יצרנית התקני 

זאת באמצעות הגעת , התדלוק הפרוסות ברחבי הארץ

כלי הרכב לאחר תיאום מראש ובשעות העבודה 

ככל , עם זאת. המקובלות לתחנת השירות הרלבנטית

 כלי רכב 5- שמדובר בהתקנה מרוכזת של התקנים ב

לבקשת , חברתנו מסכימה כי היא תבוצע, לפחות

ככל שמדובר בכלי רכב , בנוסף. בחניון המועצה, המועצה

הליסינג המובילות הרי ' שנחכר בליסינג מאחת מבין חב

שלחברתנו קיים הסדר עם אותן החברות והתקנת 

הדלקן מבוצעת בחצרי חברת הליסינג בטרם מסירת כלי 

.(למועצה, כלומר)הרכב ללקוח 

לא תוטל על , חובת רכישת הדלקנים התקנתם ותחזוקתם

הדלקנים ירכשו ויותקנו על ידי המועצה ועל , המציעים הזוכים

חשבונה
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 (31' עמ)מפרט טכני – '  א9 למסמך 6-  ו4לסעיפים . 11

 –

ראשית נבקש להבהיר כי קיים איסור להובלת סולר . א

באמצעות חביות ולכן נבקש להשמיט אפשרות זו מנוסח 

.הסעיף

שנית נבקש לפרט ולהבהיר לגבי הדרישה לגבי . ב

: אספקת סולר למתקנים ומיכלים

היכן המכלים , מה נפח המכלים, המכלים' מה מס

האם מדובר במכלים על , מוצבים בתחום המועצה

אם מדובר במכלים על , קרקעיים או תת קרקעיים

האם הם מוצבים בתוך מאצרות כנדרש על – קרקעיים 

האם יש למכלים אישור של המשרד להגנת , פי הדין

האם יש גישה למתקנים ולמכלים למכליות , הסביבה

מה תדירות ,  ליטר לפחות18,000כביש בנפח של 

ב נתונים "האספקות והכמות הנדרשת בכל אספקה וכיוצ

שיעזרו לנו להבין טוב יותר את צרכי המועצה ויכולת 

.חברתנו להיענות להם

הדרישה להובלת סולר . ב. מבוטל- הובלת סולר בחביות. א

 ליטר 1000במועצה ישנו מיכל אחד חירום - למילוי מיכלים 

המיכל מוצב מתקני ,  גינרטורים3ומילוי סולר לצורך תפעול 

, המיכל מוצב בתוך מאצרה, המיכל על קרקעיים, המועצה

לפי הצורך עד - קיימת גישה נוחה למיכל ולכם הגינרטורים 

המחיר כולל הגעה למועצה לפי הצורך, פעמיים בשנה

13

המנגנון לגבי –  (31' עמ)'  א9 למסמך 4לסעיף . 12

השינוי הרגולטורי עקב הפיקוח על מחירי הסולר אינו 

.ברור די צורכו ונבקשכם להבהירו

מנגנון שנועד לשמור על מרווח השיווק של הספק ולאפשר לו 

לסגת מההסכם ככל ובגין שינוי רגולטורי בשיווק מוצרי דלק 

ייפגע מרווח השיווק (לדוגמה מיסוי נוסף)

14

 (חוזה ההתקשרות) 10 למסמך 4.5-  ו4.3לסעיפים . 13

או /כפי שרשמנו לעיל נבקש כי התקנות ו–  (34' עמ)

תיקונים של התקני תדלוק במהלך השוטף יתבצעו 

בתחנות השירות בפריסה ארצית באמצעות הגעת כלי 

הרכב לאחת מתחנות השירות בפריסה ארצית בשעות 

העבודה ולאחר תיאום מראש או לגבי התקנות חדשות 

– של התקנים בכלי רכב הנלקחים מחברות הליסינג 

זאת למעט התקנה או תיקון , בחצרי חברות הליסינג

 כלי רכב ומעלה אותם ניתן לבצע 5בכמות מרוכזת של 

.בחצרי המועצה

מקובל
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 (34' עמ) (חוזה התקשרות) 10 למסמך 4.6לסעיף . 14

נבקש כי פרוק מערכות התדלוק האוטומטי בסיום – 

ולא באחריות )י המועצה ועל חשבונה "ההתקשרות יהיו ע

.(הספק הזוכה

 לעייל11ראה תשובה 



16

' עמ) (חוזה ההתקשרות) 10 למסמך 6.2לסעיף . 15

פעולות תיקון ותחזוקה לרבות , כפי שרשמנו לעיל–  (34

החלפה של התקני תדלוק יבוצעו בתחנות השירות ולא 

.במועצה

מקובל
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' עמ) )חוזה ההתקשרות) 10 למסמך 8.5לסעיף . 16

נבקש להכפיף את חובת הספק הזוכה לשפות את –  (36

דהיינו שהשיפוי , 9.3המועצה לתנאים המפורטים בסעיף 

, ד שלא עוכב ביצועו"יהיה בכפוף לקיומו של פס

המזמינה תודיע לספק על דרישה או תביעה כנגדה 

ותאפשר לספק להתגונן מפניה ותשתף פעולה 

.בהתגוננות ככל שנדרש

מקובל



18

 (36' עמ) (חוזה ההתקשרות) 10 למסמך 9לסעיף . 17

יש להגביל את היקף אחריות הספק בהתאם לסעיף – 

.באופן שזו לא תעלה על אחריות הספק על פי כל דין

מקובל

"ללא כל שינוי בתוכנו"יש למחוק את המילים 1998.6
אין לבצע שינויים למעט שינויים , יוותר כפפי שהוא' הסע

שיאושרו מראש על ידי המועצה



221214.1

 ולא דלק כפי 95הצעת המחיר לאספקת בנזין , יש לחדד

במקרה של פיצול השירותים בין המציעים . שנרשם

יש להבהיר כי חלקו של , השונים וככל שיהא רלוונטי

הספק נותן הישרות יהא בגין אותם רכבים אשר הצעתו 

.התקבלה כספק יחיד

יוותר כפי שהוא' הסע,  95בנזין = דלק

 לעיל10ראה תשובה ן"מה הכוונה במחיר בז, נבקש הבהרה24305

מפורטים כמויות הצריכה בליטרים' א9 31בעמוד תעוד בגין כמויות ולא למניין הקילומטרים25315



27369.1
על פי "יש להוסיף את המילים " אחראי"לאחר המילה 

"דין
 לעייל18' ראה סע

יוותר כפי שהוא' הסע"שיפוי"ויש לרשום במקום , "פיצוי"יש למחוק את המילה 28369.2

29369.3

יש להוסיף את , "ד"פס"לאחר המילה , בשורה השנייה

יש " לספק"לאחר המילה , כמו כן". חלוט"המילה 

".מיד"להוסיף את המילה 

ד"לאחר המילה פס" חלוט"תתווסף המילה 



30369.4

על אף האמור : מבוקש להוסיף את הסעיף הבא כדלקמן

חובת הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא , בהסכם זה

, או בשיפוי על פי הסכם זה/או בפיצוי ו/הספק באחריות ו

ד "התקבל פס (1): כפופה לתנאים המצטברים דלהלן

או הבאים /המזמינה ו (2)שביצועו לא עוכב המורה כן 

מטעמה הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור 

מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לספק לנהל את 

ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של 

בשום מקרה הספק לא יישא  (3)הספק מראש ובכתב 

או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין /בנזקים עקיפים ו

או מי מטעמה/או מחדל של המזמינה ו/מעשה ו

ד "התקבל פס (1): האמור להלן יהווה תנאי לחובת השיפוי

או הבאים מטעמה /המזמינה ו (2)שביצועו לא עוכב המורה כן 

הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור בתוך זמן סביר 

מיום היוודע לה על כך ואפשרה לספק לנהל את ההגנה ולא 

התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של הספק מראש ובכתב

31422
ללא צורך בכל דרישה מצד "יש למחוק את המילים 

"המועצה
מקובל

מקובל".מיד"יש להסיר את המילה , בשורה השנייה32422



33422
את , "לערוך"יש להוסיף לפני המילה , בפסקה השנייה

".לפעול"המילה 
מקובל

34423
או /הסכם זה ו"יש למחוק את המילים , בשורה השלישית

".על פי
מקובל

35424
יש להוסיף , "ועל הספק"לאחר המילים , בשורה השנייה

".לפעול"את המילה 
מקובל



מקובל".ואת הבאים מטעם המועצה"יש למחוק את המילים 36426

37426
או מי מטעם " יש למחוק את המילים, בשורה השנייה

".הספק
מקובל

מקובל".וכלפי הבאים מטעם המועצה"יש למחוק את המילים 38428



39429
על פי "יש להוסיף את המילים " האחריות"לאחר המילה 

".הדין
מקובל

40
נבקש להבהיר כי ההנחה תשאר קבועה במשך כל 

.המחיר הסופי ישתנה. תקופת המכרז
 ובמסמכי המכרז9בהתאם למנגנון הקבוע במסמך 

41
כי על המחיר יתווספו דמי שירות , עוד נבקש להבהיר

.ככל שחלים במועד התדלוק, לילה/חג/מלא
לא

52



42

נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים הניתנים , בנוסף

מוענקים על רקע המצב , למועצה במסגרת המכרז

וכי במידה ויחול שינוי מהותי , השורר בשוק האנרגיה

יהא , במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, במצב זה

המציע זכאי לשנות את התנאים המסחריים ותנאי 

ובלבד שהמציע יודיע למועצה בהודעה מוקדמת , ההנחה

. על השינוי שבכוונתו לבצע,  יום מראש ובכתב30בת 

תהא , במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת המועצה

נבקש , כמו כן. המועצה רשאית להביא ההסכם לידי סיום

כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק לרבות , להבהיר

.הם יחולו על המועצה, שינוי בבלו

13ראה תשובה ',  א9 למסמך 4ראה סעיף 

בכוונת המועצה לבחור יותר ממציע אחד.נבקש להבהיר באילו נסיבות ייבחר מציע אחד בלבד4353

52



4461.7

, הואיל ואדם מוחזק חף מפשע עד שהוכחה אשמתו

או אם תלויים הליכים פליליים "נבקש למחוק את המילים 

נבקש למחוק את , כמו כן". כנגד המציע או אחד ממנהליו

.בשורה השנייה בסעיף" או"המילה 

להלן השינוי במסמכי המכרז

: יתוקן כדלהלן1 לטופס 1.7' סע

מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממנהליו הורשע .       1.7

בעבירה שיש עמה קלון , עובר להגשת הצעתו במכרז, בפלילים

או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע או אם תלויים הליכים 

פליליים נגד המציע או אחד ממנהליו של המציע והנוגעת 

תהא וועדת המכרזים רשאית לשקול , לתחום עיסוקו של המציע

במסגרת שיקוליה בבחירת המציע הזוכה את עברו של המציע 

או מי ממנהליו לרבות מתן משקל מכריע לעבר פלילי כאמור 

.והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

:יתוקן כדלהלן' א6מסמך 

1' ההצהרה הרביעית בסע

יש למחוק את )הורשע /  לא הורשע , או מי ממנהליו/המציע ו

בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או  (המיותר

 (7)בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע 

ידוע . השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז

יתכן , למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור

והצעתו לא תיבחר כהצעה הזוכה במכרז מטעם זה ולא תהא 

.או תביעה בקשר לכך/לו כל טענה ו

45

נבקש להבהיר כי המסמך שיועבר למועצה לא יהיה 

המוכר על ידי רשויות " מסמך אחר"חשבונית מס כי אם 

.המס

61.9



.נבקש להבהיר כי התשלום יבוצע באמצעות הוראת קבע46

4773.4

נבקש להבהיר האם יש לכלול ברשימה את כל הסניפים 

בהם יינתן השירות ושהינם בעלי רישיון או שניתן לפרט 

. סניפים בלבד20

 סניפים20ניתן לפרט 

61.9



4873.7
נבקש להבהיר שחברה ציבורית ללא גרעין שליטה איננה 

.נדרשת לצרף תצהיר בעלי השליטה

במקרה כאמור יש להחתים על התצהיר גורם מוסמך , מקובל

במציע

4985.4
נבקש לאפשר להגיש עותק מקורי אחד של ההצעה 

.ועותק נוסף מאומת כנאמן למקור, ומסמכי המכרז
 לעייל5ראה תשובה 



5098.1
נבקש להפיץ למשתתפים את פרוטוקול מפגש המציעים 

.שהתקיים במועצה
יופץ במצורף לתשובות אלה

 לעייל43ראה תשובה .נבקש להבהיר באילו נסיבות ייבחר מציע אחד בלבדניקוד ההצעות5111



אופן החישוב5211

אנו , הואיל ומחיר הסולר איננו מפוקח– מחיר הסולר 

, מציעים לשנות את אופן הצגת המחיר ואת אופן החישוב

:כך שהמשתתפים יתבקשו להציג טבלה בפורמט הבא

הנחה ממחיר ______ מחיר מחירון המציע נכון ליום 

(מ"לא כולל מע)מחיר סופי  (באגורות)מחירון המציע 

  

ראה תשובה לעיל

531316.2
נבקש להבהיר שאישור הביטוח יומצא זמן סביר לאחר 

.כמקובל, חתימת החוזה
יוותר כפי שהוא' הסע



541316.6
 יום מראש 14נבקש להכפיף סעיף זה להתראה בת 

.ובכתב
יוותר כפי שהוא' הסע

551316.7
 יום מראש 14נבקש להכפיף סעיף זה להתראה בת 

.ובכתב
יוותר כפי שהוא' הסע

561519.1
נבקש להבהיר שאישור הביטוח יומצא זמן סביר לאחר 

.כמקובל, חתימת החוזה
יוותר כפי שהוא' הסע



57

שמניותיהן נסחרות , נבקש להבהיר כי חברות ציבוריות

לכן , מדווחות לבורסה ולא לרשם החברות, בבורסה

חברה ציבורית תוכל להגיש תדפיס רלוונטי מאתר 

.הבורסה לניירות ערך במקום תדפיס רשם החברות

מקובל

58

נבקש להבהיר שחברה ציבורית ללא גרעין , כמו כן

ד בדבר בעלי "לא תצטרך להגיש אישור עו, שליטה

.המניות ובעלי השליטה

מקובל

16
הערת ]** 

[השוליים



6021
 – 6מסמך 

ל"הצהרת מנכ

נבקש לאפשר להגיש תצהיר חתום על ידי נושא משרה 

.מנהל היחידה המקצועית– לשם דוגמה , אחר במציע
 לעייל48ראה תשובה . מקובל

6121
אישור  / 6מסמך 

ח"רו

ח "נבקש לאפשר להגיש את אישור רוה, לצורך הנוחות

.6על דף נפרד מההצהרה נספח 

ראה . יש להיצמד לנוסח. אין מניעה כי יוגש על דף נפרד

תשובה לעיל

'א6מסמך 6222
נבקש להבהיר כי ההצהרה הינה למיטב ידיעתו של 

.המציע
מקובל



'ב6מסמך 6323

נראה כי בשורה הראשונה ובשורה השלישית בפיסקה 

' נספח ג"במקום . האחרונה למסמך זה נפלה טעות סופר

".לחוזה' נספח א"צריך להיות " לחוזה

'נספח א

'ד6מסמך 6425
נבקש להבהיר כי ההצהרה הינה למיטב ידיעתו של 

.המציע
מקובל



65
נבקש להבהיר כי דרישה למימוש הערבות תוגש 

.בכתובת הסניף שהנפיק את הערבות

דרישה "ניתן להוסיף לנוסח הערבות את המשפט ,מקובל

דרישה , לחילוט הערבות תוגש לסניף שהנפיק את הערבות

ל לא תתקבל"דוא, שתועבר בפקס

27
ערבות  – 7מסמך 

השתתפות



66
ל או כל "דוא, כן נבקש להבהיר כי דרישה שתועבר בפקס

.לא תתקבל– אמצעי דיגיטלי אחר 

דרישה "ניתן להוסיף לנוסח הערבות את המשפט ,מקובל

דרישה , לחילוט הערבות תוגש לסניף שהנפיק את הערבות

ל לא תתקבל"דוא, שתועבר בפקס

27
ערבות  – 7מסמך 

השתתפות



67281

נו במקום /ולאחר שביקרתי"נבקש למחוק את המילים 

לתשומת לבכם ". שנועד לביצוע השירותים נשוא המכרז

.שההשתתפות בכנס המציעים לא היתה חובה

...."לאחר שניתנה לנו ההזדמנות לבקר "הנוסח יתוקן 

68302

נבקש להבהיר כי סעיף זה עוסק בציוד המשמש את 

הספק לביצוע השירותים ואיננו ציוד שהספק נדרש 

.לספק במסגרת המכרז

בהחלט



רווחי המציע הזוכה כלולים בהצעתו והוא מנוע מלטעון להפסד.נבקש להבהיר את הכוונה69305

70305

אנו , הואיל ומחיר הסולר איננו מפוקח– מחיר הסולר 

, מציעים לשנות את אופן הצגת המחיר ואת אופן החישוב

:כך שהמשתתפים יתבקשו להציג טבלה בפורמט הבא

הנחה ממחיר ______ מחיר מחירון המציע נכון ליום 

(מ"לא כולל מע)מחיר סופי  (באגורות)מחירון המציע 

  

ראה תשובה לעיל



71312

נבקש להבהיר כי בהתקנת ואחזקת התקן תדלוק כרוכות 

או היגיון כלכלי כי /אשר אין הצדקה ו, עלויות גבוהות

הספק הזוכה יישא בהן ובפרט לאור העובדה שבהתקן 

אוניברסלי ניתן לעשות שימוש בכל תחנת תדלוק של כל 

נבקש להבהיר כי ייקבע , לאור האמור. חברת דלק

שעלות התקני התדלוק תחול על המועצה באופן שלא 

יביא למצב שבו חברות הדלק יידרשו לשאת בעלות 

, נבקש לקבוע מנגנון לפיו, לחילופין. ההתקן האוניברסלי

במידה וזוכה במכרז יתקין על חשבונו התקני תדלוק 

יהיה הזוכה רשאי , אשר לא יתדלקו אצלו, אוניברסליים

.לחייב את המועצה בעלות אותם ההתקנים והתקנתם

ראה תשובה לעיל

72313
 רכבים 3-טיפול בפחות מ/נבקש להבהיר כי התקנה

.יבוצע בתחנת שירות
ראה תשובה לעיל

ראה תשובה לעיל.נבקש להבהיר כי לא ניתן לספק סולר בחביות73314



74314

נבקש להבהיר כי התנאים - הן לגבי בנזין והן לגבי סולר 

מוענקים , המסחריים הניתנים למועצה במסגרת המכרז

וכי במידה ויחול , על רקע המצב השורר בשוק האנרגיה

במהלך תקופת ההתקשרות בין , שינוי מהותי במצב זה

יהא המציע זכאי לשנות את התנאים , הצדדים

ובלבד שהמציע יודיע למועצה , המסחריים ותנאי ההנחה

על השינוי ,  יום מראש ובכתב30בהודעה מוקדמת בת 

במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת . שבכוונתו לבצע

תהא המועצה רשאית להביא ההסכם לידי , המועצה

כי במידה ויוטלו מיסים , נבקש להבהיר, כמו כן. סיום

הם יחולו על , נוספים על הדלק לרבות שינוי בבלו

.המועצה

ראה תשובה לעייל



75315

נבקש להבהיר כי התקנת קורא מד אוץ כפופה לאישור 

כמו כן נבקש להבהיר כי במידה ולצורך . יבואן הרכב

הוא יסופק , התקנת קורא מד אוץ יידרש מחבר כלשהו

.על ידי המועצה ועל חשבונה

לא תוטל על , חובת רכישת הדלקנים התקנתם ותחזוקתם

הדלקנים ירכשו ויותקנו על ידי המועצה ועל , המציעים הזוכים

חשבונה

גינרטורים/שליחת משאית תדלוק סולר למועצה ולמתקנים".בדחיפה"נבקש הסבר למונח 76316



77

נבקש להבהיר כי בהתקנת ואחזקת התקן תדלוק כרוכות 

או היגיון כלכלי כי /אשר אין הצדקה ו, עלויות גבוהות

הספק הזוכה יישא בהן ובפרט לאור העובדה שבהתקן 

אוניברסלי ניתן לעשות שימוש בכל תחנת תדלוק של כל 

נבקש להבהיר כי ייקבע , לאור האמור. חברת דלק

שעלות התקני התדלוק תחול על המועצה באופן שלא 

יביא למצב שבו חברות הדלק יידרשו לשאת בעלות 

, נבקש לקבוע מנגנון לפיו, לחילופין. ההתקן האוניברסלי

במידה וזוכה במכרז יתקין על חשבונו התקני תדלוק 

יהיה הזוכה רשאי , אשר לא יתדלקו אצלו, אוניברסליים

.לחייב את המועצה בעלות אותם ההתקנים והתקנתם

לא תוטל על , חובת רכישת הדלקנים התקנתם ותחזוקתם

הדלקנים ירכשו ויותקנו על ידי המועצה ועל , המציעים הזוכים

חשבונה

317



78

כי התקנת קורא מד אוץ כפופה , כמו כן נבקש להבהיר

כמו כן נבקש להבהיר כי במידה . לאישור יבואן הרכב

הוא , ולצורך התקנת קורא מד אוץ יידרש מחבר כלשהו

.יסופק על ידי המועצה ועל חשבונה

לא תוטל על , חובת רכישת הדלקנים התקנתם ותחזוקתם

הדלקנים ירכשו ויותקנו על ידי המועצה ועל , המציעים הזוכים

חשבונה

82344.2
 רכבים 3-טיפול בפחות מ/נבקש להבהיר כי התקנה

.יבוצע בתחנת שירות
ראה תשובה לעיל

317



83344.3
לעד "במילים " לרכב אחד"נבקש להחליף את המילים 

".שלושה רכבים
ראה תשובה לעייל

84

נבקש להבהיר כי התקני התדלוק אינם ניתנים למיחזור 

או להתקנה חוזרת ולפיכך לא יפורקו בתום ההתקשרות 

.ולא יוחזרו לספק

לא תוטל על , חובת רכישת הדלקנים התקנתם ותחזוקתם

הדלקנים ירכשו ויותקנו על ידי המועצה ועל , המציעים הזוכים

חשבונה

344.4 ,4.6 ,4.7 ,4.8



85

כמו כן נבקש להבהיר כי בהתקנת ואחזקת התקן תדלוק 

או היגיון כלכלי /אשר אין הצדקה ו, כרוכות עלויות גבוהות

כי הספק הזוכה יישא בהן ובפרט לאור העובדה שבהתקן 

אוניברסלי ניתן לעשות שימוש בכל תחנת תדלוק של כל 

נבקש להבהיר כי ייקבע , לאור האמור. חברת דלק

שעלות התקני התדלוק תחול על המועצה באופן שלא 

יביא למצב שבו חברות הדלק יידרשו לשאת בעלות 

, נבקש לקבוע מנגנון לפיו, לחילופין. ההתקן האוניברסלי

במידה וזוכה במכרז יתקין על חשבונו התקני תדלוק 

יהיה הזוכה רשאי , אשר לא יתדלקו אצלו, אוניברסליים

.לחייב את המועצה בעלות אותם ההתקנים והתקנתם

ראה תשובה לעיל

344.4 ,4.6 ,4.7 ,4.8



86356.4

נבקש להבהיר כי מחוץ לשעות הפעילות יהיה על 

המועצה לנטרל התקן תדלוק באופן עצמאי באמצעות 

באמצעותו תוכל המועצה , אתר האינטרנט של הספק

.תוכל לבצע פעולות ולהפיק דוחות בכל עת

הוצאת דוחות לפי דרישת המועצה , אין צורך בניטרול המערכת

בשעות הפעילות בלבד

87368.5

נבקש להכפיף את הסעיף לכך שהמועצה הודיעה לספק 

תביעה מיד עם קבלתה ואפשרה לו / על כל דרישה 

.להתגונן כנגדה

ראה תשובה לעיל



88369

, נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהיה על פי דין בלבד

זאת בשים לב לכך שאחריות העולה על האחריות על פי 

.דין איננה ברת ביטוח

ראה תשובה לעיל



89369

נבקש להכפיף כל חובת שיפוי של הספק לכך שמדובר 

ד חלוט "לקיומו של פס, בנזק שבאחריות הספק על פי דין

דרישה / ולכך שהמועצה הודיעה לספק על כל תביעה 

.מיד עם קבלתה ואפשרה לו להתגונן כנגדה

ראה תשובה לעיל

903611.2
מ ישולם על ידי המועצה יחד עם "נבקש להבהיר כי המע

.כל תשלום
מקובל



91
נבקש להבהיר כי התמורה תשולם על ידי המועצה 

.באמצעות הוראת קבע

92

ג ולהבהיר כי פיגור .11.3כן נבקש למחוק את סעיף 

בביצוע התשלומים על פי ההסכם יזכה את הספק 

ממועד , בריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה

.הפיגור ועד מועד התשלום בפועל

ראה תשובה לעייל, מקובל

3611.3



943714

נבקש להבהיר כי תחנות השירות וההתקנה של התקני 

התדלוק הינן קבלני משנה של המציע וכן כי חלק 

. מתחנות התדלוק של המציע מופעלות על ידי זכיינים

.נבקש אישור המועצה לכך

מקובל

953815.3
 יום 14נבקש להכפיף את חילוט הערבות להתראה בת 

.מראש ובכתב
מקובל

יוותר כפי שהוא' הסע.שאינם מקובלים, נבקש לבטל סעיפים אלה16.2, 963816.1



9740
אישור – ' נספח א

קיום ביטוחים

מצורפים אישורי הביטוח חתומים על ידי מבטחיו של 

. המציע ועליהם הערותיהם ההכרחיות של המבטחים

.נבקש לאשר את הערות המבטחים

.האישור יוחלף לאישור בנוסח החדש

98
נבקש להבהיר כי דרישה למימוש הערבות תוגש 

.בכתובת הסניף שהנפיק את הערבות
ראה תשובה לעייל

99
ל או כל "דוא, כן נבקש להבהיר כי דרישה שתועבר בפקס

.לא תתקבל– אמצעי דיגיטלי אחר 
ראה תשובה לעייל

100421
 12"במילים "  שנים נוספות3"נבקש להחליף את המילים 

".חודשים נוספים
הבקשה נדחית

ערבות ביצוע חוזה41



הבקשה נדחית". ימים20-"ב"  ימים10"נבקש להחליף 1014210

1029.1
יש להוסיף " יהיה אחראי"לאחר המילה     שורה ראשונה

".על פי דין"את המילים 
מקובל

1039.2
יש להוסיף את " לשלם"לאחר המילה     שורה ראשונה

".על פי דין"המילים 
מקובל

 9.3סעיף 104
ימחקו " לפצות ולשפות"המילים     שורה ראשונה

".לשפות"ובמקומן ייכתב 
מקובל



אישור קיום ביטוחים105

.פ והכתובת של המועצה המקומית.נבקש כי יצוינו הח

בסעיפים –  (ביטוח רכוש ואובדן תוצאתי) 1בסעיף 

המיוחדים לטובת מקבל האישור יש למחוק את הסעיפים 

סעיף , מבוטח לתגמולי ביטוח, מבוטח נוסף: "הבאים

".שיעבוד

ביטוח הרכוש מבטח את רכוש הספק בלבד ועל – הערה 

כן לא ברורה הדרישה לשעבוד או הדרישה להעברת 

.תגמולי הביטוח למועצה

בסעיפים המיוחדים לטובת מקבל –  ('צד ג) 2בסעיף 

".מבוטח נוסף"האישור יש למחוק את המילים 

בסעיפים המיוחדים לטובת מקבל –  (מעבידים) 1בסעיף 

".מבוטח נוסף"האישור יש למחוק את המילים 

בסעיפים המיוחדים לטובת –  (אחריות המוצר) 1בסעיף 

".מבוטח נוסף"מקבל האישור יש למחוק את המילים 

.האישור יוחלף לאישור בנוסח החדש



106

– נספח ביטוח . 3

לחוזה ' נספח ג

ההתקשרות

למרות "בסיפא של הסעיף יתווספו המילים   - 1סעיף 

או /הספק רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש ו, האמור לעיל

אולם האמור , בחלקו או במלואו, ביטוח אובדן תוצאתי

". להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו6בסעיף 

ואת הבאים מטעם "בשורה הראשונה המילים   - 6סעיף 

".עובדיה ומנהליה"יוחלפו במילים " המועצה

וביטוח "בשורה השלישית ימחקו המילים  - 7סעיף 

".במתכונת כל הסיכונים לעניין ציוד מכני הנדסי

.הסעיף יימחק  -8סעיף 

הבקשה  - 6סעיף . 7ל מוסדר בסיפא של סעיף "הנ - 1סעיף 

הבקשה נדחית - 8סעיף . הבקשה נדחית- 7סעיף . נדחית



107

:מבוקש כי יתווסף הסעיף הבא. 4

המועצה , למרות האמור בכל סעיף אחר בחוזה. 11"

כי הם פוטרים , בשמה ובשם הבאים מטעמה, מצהירה

, תוצאתי)בזאת את הספק מכל אחריות לנזק עקיף 

מכל סוג שהוא שייגרם להם , (ב"אובדן רווחים וכיוצ

. או כתוצאה ממתן השירותים על פי הסכם זה/במהלך ו

המועצה מסכימה כי תקרת אחריותו של הספק , כמו כן

והמועצה פוטרת  ₪ 5,000,000תעמוד על , לנזק ישיר

את הספק מכל אחריות לנזק שייגרם בסכומים עודפים 

."מעבר לסכום זה

לא מקובל



108

– '  ב6מסמך . 5

אישור מוקדם 

לתנאי ביטוח

נבקש כי הדרישה להמצאת הנספח כשהוא חתום בידי 

.המבטחת תבוטל

לא ניתן להשיג מחברת הביטוח אישורים שאינם בנוסח 

י הממונה על "אישור הביטוח הסטנדרטי שפורסם ע

.הביטוח

ניתן להשתמש בנוסח אישור ביטוח סטנדרטי אשר פורסם על 

ידי הממונה על הביטוח



109

ח מבקר " מבוקש ביטול דרישת אישור רו6מסמך . 6

. חיצוני להצהרה בקשר עם תשלום שכר מינימום

.הדרישה אינה מקובלת ואינה סבירה בנסיבות העיניין

ראה תשובה לעייל



110

האמור , . כולל דרישה להחתים את הממלי4מסמך . 1

אינו מקובל כלל וכלל במכרזים בתחום זה ואף אינו סביר 

אין לצפות מהמציעה להחתים לקוחות . בנסיבות העניין

.ו כשהמסמך כולל בקשה לדירוג"על מכתבי המלצה וק

יש למלא לכל הפחות את הנדרש על מנת לעמוד בתנאי הסף 

 לתנאי הסף3.3' ובפרט הוראות סע

111
מבוקש כי מורשה חתימה שיוסמך על ידי  – 6מסמך . 2

.ל המציעה"המציעה יחתום על המסמך ולא מנכ
ראה תשובה לעייל


