
 

 

 
 

 
 

 2020/2מכרז פומבי מס' שאלות הבהרה תשובות ל
 

 הרשות לפיתוח הגליל
 

 מס"ד עמוד סעיף השאלה/בקשת ההבהרה תשובות לשאלות הבהרה
 1 5 7.1 .אבקש לבטל את ערבות ההגשה. לא מקובל במכרז בסדר גודל כזה לדרוש ערבות דרישת הערבות עומדת בתוקף.

מכיוון שהעתק במייל יחשוף את נתוני ההגשה שך המציעים בטרם 
פתיחת תיבת המכרזים, ההעתק הסרוק יוגד באמצעי מדיה נייד, דיסק 

 קי. -און 

 .העתק סרוק של ההצעה יישלח במייל ולא באמצעי מדיה נייד
9.1 6 2 

ות הרשות לשאלות הבהרה יינתנו לאחר המועד האחרון לא ברור כיצד תשוב .14:00בשעה  19.5.19ליום תאריך למתן תשובות יהיה עד 
להגשת הצעות. נראה כמו טעות סופר. בכל מקרה אבקש שהמענה לשאלות 

 יפורסם זמן סביר לפני מועד הגשת המכרז ע"מ שנוכל לבחון את התנאים.
9.6 6 3 

הסעיף המעודכן: המציע אשר הצעתו תיקבע כהצעה הזוכה במכרז 
יידרש לחתום על הסכם החכירה המצורף על ידו או על הסכם הזמנה 

 (5)  זאת תוך    המופיע במסמכי המכרזלאחר שינויים אשר יוטמעו בו לפי  
בכל מחלוקת בין   .חמישה ימים לאחר קבלת הודעה בדבר זכייתו במכרז

 המציע התנאים במסמכי המכרז יגברו.מסמכי המכרז להסכם 

 לאחר המילים: "לפי דרישת הרשות" אבקש להוסיף: "ובהסכמת הספק"

14.1 9 4 

 5 9 14.5 ולא בתנאי שוטף ואבקש לשנות שתשלומי החכירה ישולמו חודש בחודש מאושר.
 6 20 6נספח  כמה ממליצים אנו נדרשים למלא בטבלה? חמישה ממליצים.

דגמים נוספים כאמור   2עמודות נוספות ע"מ שנוכל להציע    2אבקש להוסיף לטבלה   הדגמים הנוספים במסמך נפרד.נא להגיש את 
 7 23 20 לעיל. 17בסעיף 

ע"פ חוק, כל רכב חייב להיות עם מערכת התראה על שמירת מרחק וסטייה מנתיב  אין משמעות למחיקה. בכל מקרה לבקשת המשתתפים שורה זו נמחקה.
 8 24 טבלה ולכן השורה בטבלה אינה רלוונטית. נא למחוק

 18בסעיף המעודכן: הרשות תהא רשאית להזמין רכבים נוספים בתוך 
החודשים הראשונים מתחילת הסכם ההתקשרות עם נותן השירותים, 

החודשים ממועד חתימת  36ולסיים את ההתקשרות לגביהם בתום 
 מול נותן השירותים  המזמינה על ההסכם בגין הרכבים החדשים

 .בעקבות הודעת הזכייה ששלחה הרשות

הסעיף אינו מקובל והוא מהותי. אבקש לשנות ולהבהיר שהרשות תוכל להזמין 
רכב בכל תקופת ההתקשרות אך תקופה החכירה בגיל כל רכב נשוא ההזמנה תהיה 

 9 26 2.1.2 חודשים מיום מסירת הרכב. 36ל 

 



 

 

 
 
 
 
 

 ס"דמ עמוד סעיף השאלה/בקשת ההבהרה תשובות לשאלות הבהרה
ק"מ בשנה. לא נוכל  40,000אבקש להגביל את מכסת הק"מ ולהגיש הצעה לפי  כפי המופיע בטפסי המכרז.היא נשארת כפי שמכסת הק"מ 

 10 27 2.2 ק"מ. 40,000לתת הצעה לק"מ יותר גבוה מ 

. בכל מקרה הינם שטחים שהנסיעה אסורה בהם על פי דין Aשטחי 
 Aמתקבלת הבקשה להבהרה כי תוטל מגבלה על נסיעה בשטחי 

 A 2.11 27 11למעט שטחי 

סעיף זה מופיע בפוליסות בטוח מקיף של חברות בטוח מסוימות. הסכום 
 שונה עפ"י המפורט להלן:

ביטוח הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים פליליים בגבול 
 .₪ למקרה, לכל רכב בנפרד 20,000 -אחריות של לא פחות מ 

 הדרישה אינה מקובלת. אבקש למחוק את הסעיף

3.1.4 28 12 

ולאחר מיצוי אבקש לשנות כך שהשתתפות עצמית תיגבה גם באשמת צד ג'  הסעיף נשאר כמופיע במסמכי המכרז.
ההליכים מול צד ג' הספק ישיב את סכום ההשתתפות ששולם לרשות במקרה של 

 זיכוי
3.6 28 13 

 14 29 4.6 ₪ + מע"מ להסבת דו"חות וכבישי אגרה 25אבקש להגדיר דמי טיפול בסך  מאושר.
הסעיף המתוקן: הרכב החלופי שיסופק לעובד יהיה עם אותו מספר 

לזה של הרכב הקבוע, עד להשבתו של הרכב הקבוע מקומות ובדרגה זהה  
ככל שמשך הזמן לשימוש ברכב  .לידי העובד, בתיאום מראש עימו

מקומות   5לספק לעובד רכב בעל    המציע  שעות רשאי    48החליפי יהיה עד  
 .2.0ישיבה, בדרגה זהה לזה של הרכב הקבוע ושלא יעלה על נפח מנוע 

 5ועל  2.0מקרה רכב חליפי לא יעלה על מנוע אבקש להבהיר בסעיף זה שבכל 
 מקומות ישיבה.

4.7.4 29 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


