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 מאשר שקראתי הבנתי והסכמתי _____________________

 

 ט' תמוז תש"ף
 2020יולי  01

 לכבוד
 7/2020רוכשי מכרז 

 

  הבהרה תשובות לשאלותהודעה אודות דחיית מועד להגשת הצעות ו

 אספקת מוצרי דלקל 2020/7מכרז פומבי 

 
ם והמציעים מתבקשים לעקוב אחר הפרס. יידחההמועצה מודיעה כי המועד האחרון להגשת הצעות  .1

 .בימים הקרובים לעלות לאתר המועצהחדש להגשת הצעות שעתיד המועד האודות 
 להלן תשובת המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלות אצלה: .2

מספר  שם המסמך מס
 עמוד

מספר 
 סעיף 

 

 תשובה שאלה 

1.   16 7 

להוסיף את המילים מוצע 
"למשך תקופת ההסכם 
בביטוחים המפורטים 
באישור הביטוח" לאחר 
המילים "הספק מתחייב 

 לבטח עצמו".

 הבקשה מתקבלת.

2.  
 6נספח ה'
אישור 
 ביטוח

  
לא צוין גבול האחריות הנדרש 

 בביטוח זה ומוצע להוסיפו.

גבול האחריות הנדרש הינו 
2,000,000 .₪ 

3.  
 6נספח ה'
אישור 
 ביטוח

  
" 318מוצע להסיר את קוד "

)הספק נדרש לבטח את חבותו 
 ולא את חבות המועצה(.

 הבקשה מתקבלת.

4.  
 6נספח ה'
אישור 
 ביטוח

  
" 333מוצע להסיר את קוד "

 (.333)לא קיים מספר קוד 

 הבקשה מתקבלת.

5.  
 6נספח ה'
אישור 
 ביטוח

  
לא  –ביטוח חבות מעבידים 

צוין גבול האחריות הנדרש 
 בביטוח זה ומוצע להוסיפו.

 אין צורך.

6.     

ביטוח אחריות מקצועית + 
לא צוין גבול  –מוצר 

האחריות הנדרש בביטוחים 
 אלו ומוצע להוסיפו.

2,000,000 .₪ 

7.     

ביטוח אחריות מקצועית + 
מוצע להסיר את קוד  –מוצר 

)על פי חוזר המפקח על  307
הביטוח קוד זה רלוונטי 

 לביטוח צד ג' בלבד(.

 הבקשה מתקבלת.

הוראות   .8
 8.4 3 למשתתפים

מבוקש להפחית את סכום 
 ₪  20,000 -הערבות ל

 הבקשה נדחית
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מספר  שם המסמך מס
 עמוד

מספר 
 סעיף 

 

 תשובה שאלה 

הוראות   .9
 13.3 4 למשתתפים

מבוקש לסייג ולהוסיף הודעה 
מראש על ביטול המכרז / אי 

 הוצאה לפועל את ההסכם.

 הבקשה נדחית

10.  
 -מסמך ב' 

הצעת 
משתתף 

 במכרז

9 4 
ימים  14-מבוקש להאריך ל

את הפקדת ערבות הביצוע 
 מיום הזכייה.

 המבקשה מתקבלת

 –מסמך ה'   .11
 4.3 14 הסכם.

 180מבוקש הודעה מראש של 
ימים על סיום מוקדם של 

 החוזה מצד המועצה.

הבקשה מתקבלת באופן 
 חלקי.

הסעיף יתוקן כך שההודעה 
 ימים מראש. 75תינתן 

12.   8 3 
מבוקש להאריך את לו"ז 

ימי   14  -ימים ל  10-ההתקנה מ
 עסקים.

 המבקשה מתקבלת

הוראות   .13
 למשתתפים

2 4 
האם הספק מחויב להציע כל 

 תחנותיו?  
 כן

 מבוקש לבטל את הסעיף 13.4.1 4   .14
 הבקשה נדחית

טבלה  8   .15
 א'

מבוקש להגיש טבלה אקסלית 
 מודפסת ולא למלא בכתב יד

 המבקשה מתקבלת

יובהר כי על המציעים להגיש 
 טבלה זהה

16.   13 3.3.1 

מבוקש שהתקנת התקני 
התדלוק האוניברסליים 
במידת הצורך תתבצע בחניון 

רכבים  4המועצה בצבר של 
 ומעלה.

 הבקשה נדחית

17.  
 15 5.7 

נבקש לחדד תנאי אשראי 
המפורש ביותר שוטף באופן 

ללא זיכה לאישור החשבונית, 
 כי אם מסיום חודש פעילות.

 הבקשה נדחית

18.  
 16 9 

כיוון שמדובר בהתקן תדלוק 
אוניברסלי, הרי שאין צורך 
בפירוק ההתקן, אי לכך 

 המזמין יודיע על חסימה

 הבקשה נדחית

19.  
 21  

נבקש ליתר את נספח 
השירותים. הרלוונטיות אינה 

 ברורה.

 הבקשה נדחית

 

 


