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 2022, במרץ 30
 

 לכבוד
 מעייני ורוכשי המכרז 

 
 3/2022מכרז פומבי מספר 

 לאספקת שרותי תדלוק לרכבים בשימוש עיריית רחובות
 

 מסמך הבהרות ו/או שינויים
 

 "(:  המכרז" ן: להל) 2202/3מס'  ז רמכל תשובות לשאלות הבהרה בנוגעלהלן  
 

 1קובץ שאלות מספר 
 

המסמך או   מס"ד 
ח אליו  הנספ
ת  יחסמתי

 ה הבהרה

פרק וסעיף  
 ים רלבנטי 

 תשובות   שאלה נוסח ה עמוד 

-למסמך א'   .1
הוראות  

  למשתתפים
ותנאים  
 כלליים 

נבקש להבין האם נתוני צריכת  3 .ד'1
  145,000הדלק המפורטים )

  255,000  -ו 95ליטר לדלק 
ליטר לסולר( הם נתונים  

 שנתיים? 

 :הבהרה

נתוני צריכת הדלק  
.ד.  1נקובים בסעיף ה

ליים של  כלם הלתנאי
לחוברת   3וד  המכרז, עמ

  מהווים הערכההמכרז, 
ריכה  של נתוני הצ

 השנתית. 

-למסמך א'   .2
הוראות  

  למשתתפים
ותנאים  
 כלליים 

כל  נבקש כי ההצהרה לפיה ב 5 )ה(  6
ים  ות הדלק ניתנסניפי תחנ

שירותי תדלוק לכל סוגי הדלק 
ן  אוקט 95זין  מכרז )בנשב

מסמך ב'  תיכלל בוסולר( 
ובהתאם  ף(  שתת)הצעת המ

וסח לכך להעביר למשתתפים נ
של מסמך ב' ולחילופין,   מתוקן
תפים להוסיף  תר למשלאפש

את ההצהרה בכתב יד ע"ג  
 נוסח מסמך ב'. 

 :הבהרה

  2סעיף עולה בבירור מ
'תצהיר עמידה  מסמך ל

  12, עמוד בתנאי הסף'
כי   לחוברת המכרז,

ברשות  נדרשת הצהרה ש
המציע תחנות תדלוק  

ל  אשר מספקות את כ
ם  ידרש הנ שירותיםה

 במכרז.

יחול שינוי  לפיכך, לא 
 מכרז. בנוסח ה

-' למסמך א  .3
הוראות  

  למשתתפים

שובות לשאלות  כי התנבקש  7 )ג( 9
לחו למשתתפים באמצעות ייש

  ולאהדואר האלקטרוני  

 :יחול שינוי כדלקמן

.ג. לתנאים  9בסעיף 
,  הכלליים של המכרז
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המסמך או   מס"ד 
ח אליו  הנספ
ת  יחסמתי

 ה הבהרה

פרק וסעיף  
 ים רלבנטי 

 תשובות   שאלה נוסח ה עמוד 

ותנאים  
 לליים כ

מכשיר   באמצעות
 הפקסימיליה. 

,  המכרזרת חובל  7עמוד 
לאחר המילה  
  ","הפקסימיליה

  ים: "ו/אומיל פו היתווס 
דואר  אמצעות ב

 טרוני" אלק

-למסמך א'   .4
הוראות  

  תפיםתשלמ
ים  ותנא

 ליים כל

  2זכייה בין פיצול ה במקרה של 8 )ה(  11
, נבקשכם להבהיר איך  מציעים

יחולקו עלויות התקני התדלוק 
 .יםהזוכ  נתם בין והתק

 :הבהרה

ה  כיהז  לפיצו ה שלבמקר
תתבצע  מציעים,  בין שני

  שוויונילוקה באופן הח
   .פשרככל הא

  –מסמך ב'   .5
עת  הצ

 המשתתף 

נבקש להחליף את הדרישה   9 6.4
להמצאת העתקי פוליסות  

בדרישה להמצאת אישור קיום 
 ביטוחים. 

לא יחול שינוי בנוסח  
   זהמכר

  –מסמך ב'   .6
הצעת  

 המשתתף 

12 

ת  בל)ט
ה  הצעה

 הכספית( 

מדוע עניין  נו  ר ל לא ברו 11
אספקת והתקנת מערכות  

"ב  יברסליות וכיו תדלוק אונ
ת  כספיהופיע בטבלת ההצעה מ

אם נרשם כי השירות יינתן  
"ללא תוספת תשלום!" ונודה 

 על קבלת הבהרתכם. 

 :הבהרה

רה השלישית  והש
בטבלת ההצעה הכספית  

  ,לידיעה בלבדנכתבה 
"אספקה  רכיב כך של

ות  ערכת מתקנ וה
כולל  ליות, אוניברס

אחריות ומרכז שירות  
במסמכי  כנדרש 

ל במסגרת  כלנ המכרז",
השירותים שעל המציע  

,  במכרז לספקה הזוכ
 .תוספת תשלום ללא

תצהיר עמידה    .7
 בתנאי הסף 

לעניין ההצהרה לפיה המפעיל  12 4
ירות תחייב להפעיל מרכז שמ

קנת / תיקון מערכות  להת
 ות ובחתדלוק בתחום העיר ר 

  6על  א יעלהו/או במרחק של
ף הרכב של  ק"מ ממיקום אג

שה זו  ריד ראשית, –העיריה 
אינה מהווה חלק מתנאי הסף 

 :כדלקמן יםשינוי ויחול

  1.ג. 1בסעיף  .1
לתנאים הכלליים  
  3של המכרז, עמוד 

,  ברת המכרזלחו
  6המילים: "  במקום

  10ק"מ" יבוא: "
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המסמך או   מס"ד 
ח אליו  הנספ
ת  יחסמתי

 ה הבהרה

פרק וסעיף  
 ים רלבנטי 

 תשובות   שאלה נוסח ה עמוד 

  –מפורטים במסמך א' ה
למשתתפים ותנאים הוראות 
( ולא  4בעמ'  3סעיף כללים )

נכללת   ברור מדוע אם כן היא
העמידה בתנאי  בנוסח תצהיר  

הסף, ושנית, נבקש לציין כי  
)כמו גם חברתנו  חותלקואת 

  חות חברות הדלקאת לקו
משרתות תחנות  האחרות( 

ני  ק י התיצרנ של  ירותהש
הפרוסות ברחבי  התדלוק  

עלות  ארץ וכמה מהן פוה
 3בערים הסמוכות לרחובות )

תחנות בעיר ראשון לציון  
  אולם ותחנה אחת בעיר לוד(

ל  כב שף הרגמרחקן מא 
 8  -)כק"מ  6העירייה עולה על 

  עיללור האמ. לאור  ק"מ(
ישה את הדר השמיט נבקשכם ל

או לחלופין   ח התצהירמנוס
ק"מ   10על  אותה  יד להעמ

ממיקום אגף הרכב של  
 יה. העירי 

 "מ". ק

מסמך  ל  4סעיף  .2
צהיר עמידה  ת'

, עמוד  'הסףאי  בתנ
  וברת המכרז, לח  12

  6המילים: "  במקום
  10ק"מ" יבוא: "

 . "מ"ק

. למפרט  .ז2 סעיף .3
  27הטכני, עמוד  

  ,לחוברת המכרז
  6המילים: "  במקום

  10ק"מ" יבוא: "
 "מ". ק

 

  -מסמך ג'   .8
 הסכם

נבקש להכפיף את חובת הספק  19 )ה(  7
את  ו/או לפצות  לשפות  

)ה( וכן בכל  7ק בס"העירייה 
  המכרז בו  מכי במסאחר 

ה חובת שיפוי ו/או פיצוי  פיעמו
מצד הספק כלפי העירייה  

 יהיההשיפוי  :הבאים  לתנאים
ן שלא עוכב  בכפוף לפסק די 

 העיריהועו ובכפוף לכך שהצבי
או   ק על דרישהתודיע לספ

 לספק תביעה כנגדה ותאפשר  
להתגונן מפניה ותשתף פעולה 

 ש. בהתגוננות ככל הנדר

 

  וסחשינוי בנ חול לא י
   זכרהמ
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המסמך או   מס"ד 
ח אליו  הנספ
ת  יחסמתי

 ה הבהרה

פרק וסעיף  
 ים רלבנטי 

 תשובות   שאלה נוסח ה עמוד 

  -' מסמך ג  .9
 כםהס

ם לוותר על העברת  נבקשכ 19 9
ולאפשר עותקים   2 -החשבון ב

לספק הזוכה להעביר לכם את 
  הדואר  אמצעות ון בהחשב

 אלקטרוני. ה

 :ןל שינוי כדלקמויח

מסמך  להסכם   9סעיף 
לחוברת   19עמוד  ג', 

בשורה  המכרז, 
  לאחר הראשונה 

המילים: "חשבון בשני  
  ואעותקים" יבוא: "

ר  דואבון באמצעות שח
לכתובת   לקטרוניא

תימסר לקבלן  הדוא"ל ש
  ידי מנהל האגף או-על

 ". מי מטעמו

  -מסמך ג'   .10
 הסכם

 מבוקש:  19 )א(  10

למחוק את המילה   •
 "לבדו"  

המילה  להחליף את  •
)לפני   ..'באות ל " "לכל

   .המילה "נזק"(

  יליםאת המ וסיף לה •
  לפני "על פי דין"

 . "כלפיהמילה "

  :ליםהמי הסיר את ל •
, "ו/או  "ו/או הפסד"

 למי מטעמה". 

 

וי בנוסח  לא יחול שינ
   מכרזה

  - מסמך ג'  .11
 הסכם

 :מבוקש 19 ( ב) 10

  יםאת המיל  להחליף •
  " לכל דית "בלע

  במילים "על פי דין
 "ל..

ק את המילים  חולמ •
זיהום  שיגרם עקב "

 . כלשהו בקשר"

 

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז

  -מסמך ג'   .12
 הסכם

 :שוקבמ 20 )ג(  10

ה  למחוק את המיל •
 . "לבדו"

ת המילים  יף אלהוס  •
לפני   "על פי דין"

   .המילה "כלפי"

 

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז 
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המסמך או   מס"ד 
ח אליו  הנספ
ת  יחסמתי

 ה הבהרה

פרק וסעיף  
 ים רלבנטי 

 תשובות   שאלה נוסח ה עמוד 

  -מסמך ג'   .13
 םהסכ

 מבוקש: 20 )ד(  10

  למחוק את המילים •
 כאמור " "פוטר...נזקים 

למחוק את המילים   •
 "ו/או לפצותה",  

מבוקש להוסיף את   •
חריותה בגין"  המילים "א

"הפועלים  ם ילילפני המ
 ". מטעמה

חליף את המילים  לה •
ימים על כל סכום    7"תוך 

ב  שתחויב לשלם עק
לרבות  נזקים כאמור 

  ט עו"ד"ות ושכ"הוצא
קים  "בגין נזבמילים  

  אשר באחריותו על פי דין
בכפוף לפס"ד חלוט אשר  

 וכב ביצועו" לא ע
להוסיף בסיפא הסעיף   •

את המילים "העירייה  
תפשר בנוגע  לא ת

  ישהדר  לתביעה או
את   בל קכאמור מבלי ל

הסכמת הספק בכתב  
 ומראש." 

 

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -מסמך ג'   .14
 הסכם

יף  וק את הסע מבוקש למח  20 ( ה) 10
 בשלמותו 

בנוסח  לא יחול שינוי 
 המכרז

  -מסמך ג'   .15
 הסכם

להחליף את המילים   מבוקש 20 )א(  11
במילה   "כאמור לעיל ועל"

וכל עוד    "ליםאת המי "על" וכן 
לפיו" אחריות שבדין כקיימת 

ולעניין ביטוחים  "במילים  
וגם יס תביעה  הנערכים על בס 

תקופת    שנים לאחר 3למשך 
 ההתקשרות" 

 

 

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז

  -ג'  מסמך  .16
 הסכם

מבוקש להוסיף לאחר המילים  20 ( ב) 11
"הפרת ההסכם" את המילים 

"מובהר, כי אי המצאת אישור 
ה עד לא תהווה הפר ומב  וחביט
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המסמך או   מס"ד 
ח אליו  הנספ
ת  יחסמתי

 ה הבהרה

פרק וסעיף  
 ים רלבנטי 

 תשובות   שאלה נוסח ה עמוד 

חר כם אלא לא יסודית של ההס
מתן התראה לקבלן לעניין זה 

בוע בו לא המציא את  של ש
כמו כן  האישור כנדרש" 

לה  וק את המי למח מבוקש 
 . "מיד"

 

ח  ינוי בנוסלא יחול ש
 המכרז

 

  -ג' מסמך   .17
 הסכם

המילים   אחריהוסיף  מבוקש ל 20 1)ג(.  11
את המילים   "עירייה"ו/או ה

  להרחבות השיפויף פוכב"
 " 5.א'.11- 3.א'.11בסעיפים 

לא יחול שינוי בנוסח  
 רזהמכ

  -ג'  מסמך  .18
 הסכם

המילים  מבוקש להסיר את   20 2)ג(.  11
ו/או    תאגידים עירונייםו/או "

על פי חוזר  עובדים של הנ"ל".
ר  המפקח על הביטוח בדב

יש לפרט  –ביטוח אחיד אישור 
 גורמים ספציפיים בשדה זה. 

ינוי בנוסח  ל שיחו אל
   זכרהמ

  -מסמך ג'   .19
 הסכם

,   3.ג'.11
 5.ג'.11

המילים  להוסיף את  מבוקש 20
אחריותה בגין" לפני  ו/או "
 . "ומילים "מי מטעמ ה

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז

  -מסמך ג'   .20
 הסכם

מבוקש להוסיף את המילים   20 6.ג'.11
"אולם מוסכם כי אין בביטול 

  י לפגוע בחובותהחריג כד 
בטח המח ו/או בזכויות  טומבה

 .הסעיף  בסיפא על פי כל דין"

 

 :ול שינוי כדלקמןיח

  6.ג.11  סעיףשל בסיפא 
  20עמוד בלהסכם 

  מכרז,חוברת הל
  :ליםיתווספו המי

כי אין בביטול  מובהר "
החריג כדי לפגוע  

ח ו/או  בחובות המבוט 
על פי   בזכויות המבטח 

 דין"  

  -מסמך ג'   .21
 הסכם

יף את הספרות להחל מבוקש 21 11.ג'.11
 ".30בספרות "" 60"

  בנוסחנוי לא יחול שי 
   המכרז

  - מסמך ג'  .22
 הסכם

מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף  21 13.ג'.11
 נוסח מקביללים "או את המי

 . "לרבות נוסח יועץ

  בנוסחלא יחול שינוי 
   המכרז
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המסמך או   מס"ד 
ח אליו  הנספ
ת  יחסמתי

 ה הבהרה

פרק וסעיף  
 ים רלבנטי 

 תשובות   שאלה נוסח ה עמוד 

  -מסמך ג'   .23
 הסכם

הסעיף    למחוק אתמבוקש  21 ד' .11
 ו בשלמות

  חוסבנ י א יחול שינו ל
   המכרז

  - 'גמסמך   .24
 הסכם

את המלל   מחוקל שמבוק 21 . ה 11
  יטוח" פוליסות הב  המצאתו"

  בנוסחלא יחול שינוי 
   המכרז

  -מסמך ג'   .25
 הסכם

מבוקש למחוק את המילה   21 . ח' 11
 "לבדו"  

  בנוסחלא יחול שינוי 
   המכרז

  -מסמך ג'   .26
 הסכם

 :מבוקש 21 .ט 11

את המילה   למחוק •
   "לבדו"

לים  ימ ה יף אתוס לה •
לפני   ין""על פי ד

 המילה "לנזקים" 

פא הסעיף  ף בסי להוסי •
  "בהתאם להוראות

 האחריות בהסכם".

 

  בנוסחלא יחול שינוי 
   זהמכר

  -מסמך ג'   .27
 הסכם

לל  מבוקש למחוק את המ 21 . י' 11
לעשות כל  העירייה"ולדרישת 

פעולה כדי לממש את פוליסות 
 הביטוח בעת הצורך". 

  בנוסחי לא יחול שינו 
   רזהמכ

  -ג' מסמך   .28
 הסכם

ש למחוק את המלל  וקמב 21 יא' . 11
כל  שותלע העירייה"ולדרישת 

ת פעולה כדי לממש את פוליסו 
 הביטוח בעת הצורך". 

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז

  -מסמך ג'   .29
 הסכם

הוצאות   15%תוספת של   22 12
קובלת עלינו  מיוחדות אינה מ 

 ונבקש להשמיט אותה. 

ח  נוסל שינוי ביחולא 
 זמכרה

  -' מסמך ג  .30
 כםהס

נבקש להכפיף את זכות הקיזוז   22 13
ה  למתן הודע התאגידשל 

מראש ובכתב על הכוונה  
לביצוע קיזוז, להגביל את זכות  

ד, הקיזוז לחיובים קצובים בלב
ההסכם בעים מ נולכאלה ה וכן 

 .בלבד

  לא יחול שינוי בנוסח
 המכרז

לא יחול שינוי בנוסח    45%רת  העבוע  רור לנו מדב לא 22 .א 15  -מסמך ג'   .31
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   08-9392606טלפון:  ות רחוב 1מוטי קינד  רח'
 muni.ilhovot.re@adizloof 

 

המסמך או   מס"ד 
ח אליו  הנספ
ת  יחסמתי

 ה הבהרה

פרק וסעיף  
 ים רלבנטי 

 תשובות   שאלה נוסח ה עמוד 

בתאגיד  השליטה  מאחוזי  הסכם
נחשבת כ"העברה" שהרי  

עיריית רחובות אינה מתקשרת 
של הספק  עם בעלי המניות 

כה אלא עם הספק הזוכה הזו
בעצמו ולכן כל שינוי בבעלות 

כה  וז ה בספק הו/או בשליט
ף  וגעים בתוקאינם פ 

  עירייהשבין הההתקשרות 
לספק ואינם גורעים מאילו  

לאור   ק.חייבויות הספמהת
ט נבקש להשמי  האמור לעיל,
"ק  של ס  2-ה  את הפיסקה

 .א.15

 המכרז

  -מסמך ג'   .32
 הסכם

,  . א'16
 . ג' 16

ם מוסכמים אינו  תשלום פיצויי 22
מיט להש נבקשמקובל עלינו ו 

.א וכן  16 סעיףח ותם מנוסא
.ג  16 ף יהשמיט את סעל

 . בשלמותו

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז

לחוזה   1נספח    .33
 ני כטמפרט  –

"כל תקן / להחליף  הדרישה ל  26 .ו' 2
דלקן שאינו תקין בתוך יום  

מתן הודעה  עסקים אחד מ
בעניין" אינה רלבנטית שכן  

ל  קה ש ותחזופעולות תיקון 
)הדלקנים(  תדלוק קני ההת

י הרכב של  המותקנים בכל 
ן  באופ יבוצעו  עירית רחובות

שירות של  ת הבתחנוטף שו
קן )חב' אורפק(  יצרנית הדל

ת ברחבי הארץ  הפרוסו
הגעת כלי הרכב  באמצעות 

לאחר תיאום מראש ובשעות 
העבודה המקובלות לתחנת  

מאחר  . השירות הרלבנטית
  ותתקלון , תיק וכאמור לעיל

באופן שוטף   מתבצעקן בדל
אין , תבאחת מתחנות השירו 

אפשרותנו להתחייב לטיפול ב
סקים  ם ע"יוקלה בתוך בת

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז
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   08-9392606טלפון:  ות רחוב 1מוטי קינד  רח'
 muni.ilhovot.re@adizloof 

 

המסמך או   מס"ד 
ח אליו  הנספ
ת  יחסמתי

 ה הבהרה

פרק וסעיף  
 ים רלבנטי 

 תשובות   שאלה נוסח ה עמוד 

  בעניין" אחד ממתן הודעה
 ובע הינו מועדאלא המועד הק 

עת הרכב לתחנת השירות  גה
כאשר ממועד זה באפשרות  

לתקן את  להתחייב  חברתנו  
  3התקלה בפרק זמן של 

מכל   . עסקים( ימי שלושה)
כלי רכב מגיע  במקרה ש, מקום

מצליח    לתחנת תדלוק ולא
לבצע תדלוק עקב תקלה  

ור  בל אישיתן לקדלקן נ ב
ת פניה באמצעו עבורו לתדלוק  

קוחות של  למוקד שירות הל
שעות   24פועל חברתנו אשר 

 ימים בשבוע.  7ביממה 

לחוזה   1נספח    .34
 טכני מפרט  –

ברחבי  סים הפרוירות מרכז הש 27 .ז'2
חברתנו טת שלי ם באינהארץ 

קבלני משנה   מופעלים ע"י  לאא
  התקני התדלוק של יצרנית 

וכל להתחייב בשמם לא נ כן  ול
לא  ,להםה ש שעות הפתיח על

ם להחזיק נוכל להתחייב בשמ
מכל  5%לכל הפחות מלאי של 

ההתקנים הקיימים ברכבי  
ולא נוכל להתחייב    העירייה

רכב לא  שזמן הטיפול בכל 
ת גע הגעעל שעתיים מר   להיע

 . תרושילמרכז ה הרכב

 :יחול שינוי כדלקמן

נאים  לת  4.ג. 1בסעיף 
של המכרז,  ם יילהכל

לחוברת המכרז    3עמוד 
הששית   רהשו, בוכן

בסעיף ז' למפרט הטכני,  
וברת  לח  27עמוד 

לה:  המכרז, במקום המי
  3: ", יבוא"שעתיים"

 ש( שעות". )שלו

 

  –נספח ביטוח   .35
אישור עריכת  

 הביטוח 

מבוקש  – שדה מבקש האישור 30 
המילים "ו/או   סיר אתלה

ועובדים   ידים עירוניים תאג
על פי חוזר   –ל" הנ" של 

טוח בדבר  המפקח על הבי
יש לפרט  –ד ור ביטוח אחיאיש

 פציפיים בשדה זה. גורמים ס 

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז

  –וח ביט נספח  .36
אישור עריכת  

  – מעבידיםאחריות ביטוח   30 
 "304מבוקש להסיר את קוד " 

לא יחול שינוי בנוסח  
   זהמכר
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   08-9392606טלפון:  ות רחוב 1מוטי קינד  רח'
 muni.ilhovot.re@adizloof 

 

המסמך או   מס"ד 
ח אליו  הנספ
ת  יחסמתי

 ה הבהרה

פרק וסעיף  
 ים רלבנטי 

 תשובות   שאלה נוסח ה עמוד 

 " 321ליפו בקוד "הח ול הביטוח 

 

  –יטוח ב  פחסנ  .37
אישור עריכת  

 יטוח הב

מבוקש  – ות המוצרביטוח חב 30 
"ת.    למחוק את המילים

 . רטרו"

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז

  –נספח ביטוח   .38
אישור עריכת  

 הביטוח 

מבוקש   - יסהביטול/שינוי פול  30 
"  60להחליף את הספרות "

 ". 30"  בספרות

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז

  – ספח ביטוחנ  .39
עריכת  ור איש

 הביטוח 

  – סהלידורת הפונוסח ומה 30 
את  ורףבאופן גמבוקש למחוק 

 . "ביט"לה המי

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז

 
 
 

 2קובץ שאלות מספר 
 

 מס"ד

המסמך או  
הנספח אליו  

מתייחסת  
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 השאלה נוסח 

 

 

 ות ובתש

1     

 כללי  3עמוד  2
סעיף ג תת  

 1סעיף 

ום  לעדכן את תת סעיף זה בזהה לרש קשנב
מ מבניין  ק" 10עד   ג-2ני בסעיף במפרט הטכ 

 ירייה. הע

  7ראה מענה לסעיף 
קובץ שאלות מספר  ב
 לעיל  1

 כללי  3עמוד  3
סעיף ג תת  

 4סעיף 
 יש להוסיף כי באחריות המזמין לתאם מראש. 

 :כדלקמן שינוייחול 

נאים  לת  4.ג. 1בסעיף 
יים של המכרז,  הכלל
ת  ובר לח  3עמוד 

שורה  , בוכןהמכרז 
הששית בסעיף ז'  

רט הטכני, עמוד  למפ
וברת המכרז,  לח  27
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   08-9392606טלפון:  ות רחוב 1מוטי קינד  רח'
 muni.ilhovot.re@adizloof 

 

 מס"ד

המסמך או  
הנספח אליו  

מתייחסת  
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 השאלה נוסח 

 

 

 ות ובתש

ברישת הסעיף  
המזמין  יתווסף: "

  24 את הספק  יעדכן
שעות מראש על הגעת  

רכב למרכז  כל 
 " שירותה

 6עמוד  4
ערבות  

למכרז סעיף  
 סיפא -1

 רכן" " במילה "לצלתקן המילה "לצורךיש 

לתנאים    .א7בסעיף 
,  מכרזשל ה הכלליים 

לחוברת    6עמוד 
במקום  המכרז, 

לצורך"  : "לההמי
  ,בשורה הששית

 : "לצרכן" יכתבי

5 
  -19עמוד 
 הסכם

 תשלום אופן 
הדרישה הלא רלוונטית    נבקש להשמיט את

 בקרת איכות השירות   לדו"ח
לא יחול שינוי בנוסח  

 המכרז

6 
  -19עמוד 
 הסכם

 אופן תשלום 
ולרשום מפורשות את תנאי  לחדד  נבקש 

ימי    90] 75ם מדובר שוטף+, האשראיהא
 אשראי?[

 :הבהרה

החשבון המאושר  
יום   45ישולם  בתוך 

מתום החודש בו הוגש  
,  בון לעירייההחש

מוסר  לחוק  בהתאם
לספקים    תשלומים

 . 2017-תשע"ז

 

7 
-19עמוד 

 ושיפוי אחריות 
 ' א10סעיף 

"אחראי", יש להוסיף   :אחר המילהל  -1שורה 
 "על פי דין"  את המלל:

 

נוסח  שינוי בול יח  אל
   המכרז

8 
-19עמוד 

 שיפוי אחריות ו
 יש למחוק את הסעיף.  ב' 10סעיף 

 

א יחול שינוי בנוסח  ל
   המכרז

9 
-20עמוד 

 אחריות ושיפוי 
 ג'  10סעיף 

יש להוסיף את   "אחראי" המילה: חראל
 ין". המילה: "על פי ד 

 

א יחול שינוי בנוסח  ל
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 muni.ilhovot.re@adizloof 

 

 מס"ד

המסמך או  
הנספח אליו  

מתייחסת  
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 השאלה נוסח 

 

 

 ות ובתש

 המכרז

10 
-20עמוד 

 אחריות ושיפוי 
 ד'  10סעיף 

יש למחוק את המלל: "פוטר בזאת   - 1 שורה
ולכתוב: "מתחייב   ...ו/או את הפועלים" את

 לשפות את העירייה" 

 

א יחול שינוי בנוסח  ל
 המכרז

11 
-20עמוד 

 ושיפוי  אחריות 
 ד'  10סעיף 

  ימים" 7יש למחוק את המלל:"  – 2שורה 
 ולכתוב: ,זמן סביר".

 

א יחול שינוי בנוסח  ל
 המכרז

12 
-20עמוד 

 י ושיפוות ריאח
 ד'  10סעיף 

יש להוסיף   ים"זק "נ :לאחר המלל  – 3שורה 
"אשר הקבלן אחראי להם על פי   את המלל:

 דין". 

 

א יחול שינוי בנוסח  ל
 המכרז

13 
-20עמוד 

 שיפוי אחריות ו
 ד'  10סעיף 

"עו"ד" יש להוסיף את   לאחר המילה:  – 3שורה 
 "סביר ובלבד ש".   המילה:

 

א יחול שינוי בנוסח  ל
 זהמכר

14 
-20 עמוד

 אחריות ושיפוי 
 ד'  10סעיף 

לאחר המילה: "כנ"ל" יש להוסיף את    – 4 רהשו
 "מיד עם קבלתה".  המלל:

 

א יחול שינוי בנוסח  ל
 המכרז

15 
-20עמוד 

 פוי חריות ושי א
 ד'  10סעיף 

"על חשבונו" יש   בסוף הסעיף, לאחר המלל:
ולא תתפשר בשמו או   את המלל: להוסיף

ת אישור  לא קבלאש ל ן מרבמקומו של הקבל 
דין  ור כפוף לספק מפורש מהקבלן. שיפוי כאמ

 שלא עוכב ביצועו". 

 

 

א יחול שינוי בנוסח  ל
 המכרז

 א' 11ף סעי ביטוח -20עמוד  16

המלל: "וכל עוד   ש למחוק אתי -2 שורה 
לפיו" ולכתוב: "ולעניין  קיימת אחריות שבדין כ

מקצועית וחבות מוצר למשך  ביטוח אחריות 
חודשים מיום סיום   24בת ספת ה נותקופ

 ההתקשרות". 

 

יחול שינוי בנוסח   אל
 המכרז

 ב'  11סעיף  ביטוח -20עמוד  17
יש למחוק את המילה: "כדין". בהמשך, לאחר  

הפרת ההסכם", יש להוסיף את    יןג המלל: "ב
מצאת אישורי  ר אי ה המלל: "על אף האמו

א יחול שינוי בנוסח  ל
 המכרז

mailto:adizloof@rehovot.muni.il


  הרכבאגף     ת רחובותעיריי
 

13 

   08-9392606טלפון:  ות רחוב 1מוטי קינד  רח'
 muni.ilhovot.re@adizloof 

 

 מס"ד

המסמך או  
הנספח אליו  

מתייחסת  
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 השאלה נוסח 

 

 

 ות ובתש

הביטוח במועד לא תהווה הפרה הסכם אלא  
להמצאת אישור   לקבלן  רייההעי לאחר שפנתה

ימי   10פעל להמצאתו תוך  הביטוח והקבלן לא 
 . ועד הבקשה"עסקים ממ 

 ג'  11סעיף  ביטוח -20עמוד  18
ש להוסיף את  מלל: "הנזכרות" יר החלא

 ביטוחי רכב(". ניין עט לעהמלל: ")למ 

 יחול שינוי כדלקמן: 

הסכם  .ג ל11בסעיף 
  20 עמודמסמך ג', 

  המכרז,  לחוברת
  :לאחר המילה
תווספו  "הנזכרות" י 

"באישור   :םהמילי
 הביטוח" 

  

 1ג'  11סעיף  ביטוח -20עמוד  19

ת  אלאחר המלל: "ו/או העירייה" יש להוסיף 
  המלל: "בכפוף להרחבי השיפוי המפורטים

 להלן.  

בהר להלן כי לספק הזכות לערוך פוליסה  ומ
 עי" בת צד שלישי, מוצר ומקצומשול

 

ח  ינוי בנוסלא יחול ש
 מכרזה

 

 

 :הבהרה

לקבל  יהיה ניתן  
ביטוח  כחלופה נוספת 

צד ג' משולב מוצר  
 . משולב מקצועית

 2ג'  11סעיף  ח וביט -20עמוד  20

נו" יש  בסוף הסעיף, לאחר המלל: "על חשבו 
ר בשמו או  להוסיף את המלל: ולא תתפש

לא קבלת אישור  במקומו של הקבלן מראש ל 
כאמור כפוף לספק דין   יפוין. שורש מהקבלמפ

 . שלא עוכב ביצועו"

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז

 3ג'  11סעיף  ביטוח -20עמוד  21
למחוק את המלל: "ו/או בקשר עם"   שי      א.

 ת שתוטל עליהם עקב". ולכתוב: "אחריו

סח  ובנ  שינוילא יחול 
 המכרז
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 מס"ד

המסמך או  
הנספח אליו  

מתייחסת  
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 השאלה נוסח 

 

 

 ות ובתש

 3ג'  11סעיף  ביטוח -20ד עמו 22
"ומי מטעמו"  ל:  המל יש למחוק את      ב.

 : "עובדיו ומנהליו". ולכתוב

 

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז

 4ג'  11סעיף  ביטוח -20עמוד  23
יש למחוק את המילה:    - ת מעבידיםוביטוח חב

 : “נזקי גוף"."נזקים" ולכתוב

 

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז

 5ג'  11סעיף  ביטוח -20עמוד  24

מלל:  את החוק יש למ   - ביטוח חבות מוצר 
ו  עם ביצוע השירותים ו/א"ו/או בקשר 

וצרים של הספק ומי מטעמו" ולכתוב:  המ
רכוש  ו/או  ף"אחריות שתוטל עליו בגין נזק גו

ו  לצדדים שלישיים עקב המוצרים אשר סופק
 על ידו". 

 

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז

 6ג'  11סעיף  וח ביט -20עמוד  25
ם אין  "אוללל: בסוף הסעיף, יש להוסיף את המ

מבוטח ו/או  כדי לגרוע מחובות ה בביטול החריג 
 ל פי דין". המבטח עזכויות 

 

  20ראה מענה לסעיף 
קובץ שאלות מספר  ב
 לעיל  1

 7ג'  11סעיף  וח ביט -20עמוד  26

  ברור, לאיזה ביטוח זה מתייחסהסעיף אינו 
"יש למחוק את   מכל מקום, להלן התייחסותנו:

יטוח צד  : "בכתובהמלל: "הביטוח יכסה" ול
 שלישי". 

 

ל שינוי בנוסח  לא יחו
   המכרז

 8ג'  11סעיף  ביטוח -20עמוד  27

יטוחי הספק  ת המלל: "ב איש למחוק 
ב: “ביטוח צד  יתר גם" ולכתויכסו...בין ה

על פי דין של   את חבותו שלישי מורחב לכסות
 ספק". ה

 

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז

 9ג'  11סעיף  ביטוח -20עמוד  28

לא יינתנו   –הבהרה  .הסעיף יימחק .1
עצמיות בפוליסה השתתפויות יש להבהיר   .

נה מקובלת ואינה  י למזמין כי דרישה זו א
היום לדעת היוםסבירה. לא ניתן    מה יהיה 

השתתפות העצמית בפוליסות, ובוודאי  גובה ה
דרישת העירייה  וב  מקום הינה להחזיק את   

ר  הדב שנים. 7הביטוחים לתקופה של לפחות 
חיד שנוכל להתחייב הינוהי ההשתתפות  

 

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז
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 מס"ד

המסמך או  
הנספח אליו  

מתייחסת  
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 השאלה נוסח 

 

 

 ות ובתש

ת במועד זההעצמי . 

 טוח בי-20 עמוד 29
ג   11סעיף 

11 
  ק את המלל:יש למחו – 1שורה       א.

 "שתימסר" ולכתוב: "שתשלח". 
סח  לא יחול שינוי בנו

 המכרז

 ביטוח -21עמוד  30
ג   11סעיף 

11 
ום,  לל: "רש ת המוק א יש למח  – 2שורה        ב.
 יום".  30יום לפחות" ולכתוב: " 60

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז

 ח וביט -21עמוד  31
ג   11סעיף 

13 

יש למחוק את המלל: "במועד התחלת  
חר מקביל  הביטוח" ולכתוב: "ו/או כל נוסח א

 לו". 

וסח  שינוי בנ לא יחול 
 המכרז

 סעיף ד'  ביטוח -21עמוד  32
לא מקובל   -  ההבהר –יש למחוק את הסעיף 

רק אישורי  . ולא סביר לבקש המצאת פוליסות
 ביטוח יומצאו במסגרת ההתקשרות.

י בנוסח  ל שינו ולא יח 
 המכרז

 סעיף ה  ביטוח -21עמוד  33

למחוק את המלל: "והמצאת פוליסות   שי
לא   –הבהרה "של".  הביטוח ו/או" ולכתוב:
המצאת פוליסות. רק  מקובל ולא סביר לבקש

 . יומצאו במסגרת ההתקשרות חיטואישורי ב

וסח  לא יחול שינוי בנ 
 המכרז

 סעיף ו'  ביטוח -21עמוד  34
יש למחוק את המלל: "לרבות   – 3 ה שור      א.

 מוגבלים". לתי ביטוח אחריות...ב
לא יחול שינוי בנוסח  

 המכרז

 סעיף ו'  ביטוח -21עמוד  35
יש למחוק את המלל: "הכולל   – 4שורה        ב.

 בה". ח חוביטוכיסוי...ב
לא יחול שינוי בנוסח  

 המכרז

 סעיף ו'  ביטוח -21 ודעמ 36
ת המלל: "שלא  א יש למחוק   – 5שורה        ג.

₪   ₪400,000" ולכתוב: " 600,000..יפחת .
 למקרה ולתקופת ביטוח". 

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז

 סעיף ו'  ביטוח -21עמוד  37
יש למחוק את המלל:   – 6שורה        ד.

 ממונעים...מכל סוג". לים כ   ן"וכ
סח  לא יחול שינוי בנו

 המכרז

 יף ז' עס ביטוח -21עמוד  38
ל שירותי  סעיף. מדובר עה יש למחוק את 

ת של הספק.  אספקת דלק בתחנות ציבוריו
 הדרישה אינה רלוונטית 

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז

 סעיף ח'  ביטוח -21עמוד  39
ות  נערכ הסעיף, יש להוסיף את המלל: "הבסוף 

 ל ידו". ע
לא יחול שינוי בנוסח  

 המכרז
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 מס"ד

המסמך או  
הנספח אליו  

מתייחסת  
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 השאלה נוסח 

 

 

 ות ובתש

 למחוק את הסעיף  סעיף ט  ביטוח -21עמוד  40
וי בנוסח  נלא יחול שי 

 המכרז

 סעיף י'  ביטוח -21עמוד  41
, יש להוסיף את המלל: "ככל שאין  הסעיףבסוף 

 אינטרס הקבלן". בכך כדי לפגוע ב 
לא יחול שינוי בנוסח  

 המכרז

 ק את הסעיף חולמ ' סעיף יא ביטוח -21עמוד  42
לא יחול שינוי בנוסח  

 המכרז

 סעיף יב'  ביטוח -21עמוד  43
הסעיף אינו   –ה ר יש למחוק את הסעיף. הבה

 לסעיפי הביטוח רלוונטי  
ח  ינוי בנוסלא יחול ש

 המכרז

44 
  -21עמוד 
 הסכם

  12סעיף 
תיקון  

 ים יקויל

על פניו נראה כי סעיף זה בנוסח הזה אינו  
 רלוונטי לסוג ההתקשרות 

ל שינוי בנוסח  לא יחו
 המכרז

45 
  -26עמוד 

 טכני מפרט 

ו'   -2סעיף 
אספקה  
התקנה  

ותחזוקה  
מערכות  של 

 תדלוק 

ימי   2-רק הזמן הנדרש לפנבקש לשנות את 
לבצע תדלוק באופן    עבודה, שכן בכל תקלה ניתן

 . חד פעמי מורשה

סח  ל שינוי בנולא יחו
 המכרז

46 
  -27עמוד 

 מפרט טכני 

ז'  -2ף סעי
אספקה  
התקנה  

ותחזוקה  
  רכותשל מע

 וק תדל

 ק"מ  10-ל הג',  2ה לסעיף  נבקש ליצור התאמ 

  7ראה מענה לסעיף 
קובץ שאלות מספר  ב
 לעיל  1

47 
  -27עמוד 

 פרט טכני מ

ד'  -3סעיף 
מערכות  
 התדלוק 

עמידה בתקינה  בים כי נדרשת יש לציין בכתו
 המחייבת. 

 :הבהרה

התקני הזיהוי  
האמורים בסעיף זה  

נדרשים לעמוד  
קינה  תה  בהנחיות

 . בתהמחיי

48 
  -28עמוד 

 פרט טכני מ

ג'  -4סעיף 
מערכות  
 התדלוק 

  -לות נבקש להשמיט את הדרישה לדו"ח תק
 ספק הטיפול מתבע ע"ח ה

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז
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 מס"ד

המסמך או  
הנספח אליו  

מתייחסת  
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 השאלה נוסח 

 

 

 ות ובתש

49 
  -28עמוד 

 מפרט טכני 

ד'  -4סעיף 
מערכות  
 התדלוק 

כללי מידי, אי לכך יש להוסיף את   יף בנסוחעס
רש  א נדההערה" אם וכאשר הנתונים קיימים ול

 תוח " פ

 דלקמן: יחול שינוי כ

  .ד.4בסיפא של סעיף  
מפרט הטכני, עמוד  ל

וברת המכרז,  בח 28
ככל  יתווסף: "

ים קיימים  וננתשה
 ולא נדרש פיתוח" 

50 
  -28עמוד 

 מפרט טכני 
- 5סעף 
 ום חיר

בעת חירום הספק  רשות, כי לציין מפו נבקש
 החרום הלאומית כפוף להנחיות רשות 

 :יחול שינוי כדלקמן

  5של סעיף  פא בסי
  ני, עמודמפרט הטכ ל

וברת המכרז,  בח 28
מובהר כי  יתווסף: "

בעת חירום, יהא  
ף להנחיות  הספק כפו

שות החירום  ר
   "אומיתהל

 
 

 3ץ שאלות מספר קוב

המסמך או   "דמס
הנספח אליו  

חסת  מתיי
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 תשובות  השאלה נוסח 

  א' מסמך 1
   )הוראות(

להסיר דרישה זו או  נבקש  (1)(ג)1
ן להעלות את המרחק לחלופי
 ק"מ. 16-להנדרש 

קובץ שאלות  ב 7לסעיף מענה ראה 
 ל עיל  1ר מספ

  א' מסמך 2
   )הוראות(

  להסיר דרישה זו אונבקש  (4)(ג)1
ן  הזמפרק  את להעלות   לחלופין 

 .שעות 3-לל לטיפו

קובץ  ב 34לסעיף מענה ראה 
 ל עיל  1ר שאלות מספ

  א' מסמך 3
 ת( ראו)הו

ים  אנבקש להבהיר כי התנ (ד)4
רת גסבמ המסחריים הניתנים

המכרז, מוענקים על רקע המצב 
ק האנרגיה, וכי במידה  השורר בשו

זה,  חול שינוי מהותי במצבוי

 ז המכר  בנוסחלא יחול שינוי 
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במהלך תקופת ההתקשרות בין  
הצדדים, יהא המציע זכאי לשנות  

המסחריים ותנאי   את התנאים
מציע יודיע שה דנחה, ובלבהה

בהודעה  ינה המזמ לרשות 
אש  ריום מ 30קדמת בת  מו

ונתו  וכ ובכתב, על השינוי שב
לבצע. במקרה שהשינוי האמור  

יהיה לרעת הרשות המזמינה, 
רשות המזמינה רשאית  תהיה ה

הביא ההסכם לידי סיום. כמו  ל
כן, נבקש להבהיר, כי במידה 

פים על הדלק  ויוטלו מיסים נוס 
ם יחולו על  , הושינוי בבללרבות 

 . ינההמזמ הרשות 

  א' מסמך 4
 )הוראות( 

נבקש להבהיר כי מציע שהינו   (2)(ד)6
חברה ציבורית יצרף להצעתו 

ר האינטרנט של  תדפיס מאת
 הבורסה לני"ע 

 המכרז   וסחבנ לא יחול שינוי 

  א' מסמך 5
 ראות( )הו

סכום הערבות הבנקאית הינו   (א)7
כרז  ס להיקף הממופרז ביח
הספק הוא  ש  כךב ובהתחשב

מצא נו  היאשראי לעירי  שנותן
ך. נבקש  בחשיפה, ולא להיפ

ת באופן  ום הערבולהפחית את סכ 
 משמעותי. 

 המכרז   בנוסחלא יחול שינוי 

  א' מסמך 6
 )הוראות( 

  10-נבקש להאריך את פרק הזמן ל (ה)7
ימי עסקים. כמו כן, נבקש למחוק  

 פיכתה חילוט הערבות והאת 
וי מוסכם בגין אי המצאת לפיצ

  .דבמוענדרשים המסמכים ה 
וגזמת ולא קציה מ סנמדובר ב

בין צדדים  ל וחומרתית, ק מיד
 להסכם. 

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

 

  א' מסמך 7
 )הוראות( 

מדובר  נבקש למחוק סעיף זה, ( ו)7
בסנקציה מוגזמת ולא מידתית,  

 בין צדדים להסכם. קל וחומר

 המכרז לא יחול שינוי בנוסח  

א'   מךמס 8
 )הוראות( 

הימים  ' מסנבקש לעדכן את  10
 .60-בסעיף זה ל

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

 

א'   מסמך 9
 )הוראות( 

ן יש  סופר שכ פלה טעותנראה כי נ ( ו)11
ו'. בכל ים באות "ק המסומנס 2

שעניינו הליך אופן, לגבי ס"ק 
בחינת ההצעות ובחירת הזוכה, 

מהו  ירייה להבהיר  בקשת הע מת
  רכיבימיינתן לכל רכיב המשקל ש

 :הבהרה

בסעיף    המשקל של כל רכיב הנקוב
ליים של  כל. לתנאים ה.ו11

לחוברת המכרז,  8וד  המכרז, עמ
הינו ההכפלה בכמות הליטרים 
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 . השנתית הצעת המחיר. 

מך ב'  מס 10
 )הצעה( 

  10-הזמן ל נבקש להאריך את פרק 6.1
 . ימי עסקים

 נוסח המכרז א יחול שינוי בל

'  מך בסמ 11
 )הצעה( 

התנאים   בהיר כינבקש לה 9
סגרת במ חריים הניתניםסהמ

המכרז, מוענקים על רקע המצב 
ק האנרגיה, וכי במידה  השורר בשו

חול שינוי מהותי במצב זה, וי
במהלך תקופת ההתקשרות בין  

לשנות    הצדדים, יהא המציע זכאי
י  התנאים המסחריים ותנאאת 

מציע יודיע ההנחה, ובלבד שה
ינה בהודעה  המזמ  לרשות

יום מראש   30בת  מוקדמת 
כוונתו  שב תב, על השינויכוב

לבצע. במקרה שהשינוי האמור  
יהיה לרעת הרשות המזמינה, 

רשות המזמינה רשאית  תהיה ה
להביא ההסכם לידי סיום. כמו  

כן, נבקש להבהיר, כי במידה 
ים נוספים על הדלק  ויוטלו מיס

ם יחולו על  בות שינוי בבלו, הלר
 . ינההמזמ  הרשות

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

מסמך ב'   12
 )הצעה( 

ות  ל שתחול עלבזאת כי ככבהר ומ טבלה ב 3ס' 
בגין התקנת מתאם הרשאתי 

 ברכבים, עלות זו תחול על המציע. 

 : הבהרה

, ככל עלות המתאם ההרשאתי
 על הספק.  , תחולהכז שיידרש

  מסמך ב' 13
 )הצעה( 

הימים   מס' נבקש לעדכן את  13
 .60-ף זה לבסעי

 ול שינוי בנוסח המכרז לא יח 

היר  תצ 14
עמידה  

ף  בתנאי ס
 ( 12)עמ' 

מדובר בתצהיר ועל כן נבקש את  1
המכרז כי גם אם  עורךאישור 

ם היר יחת צובר בתאגיד התמד
 ד יחי ת על ידי אדםויאומ 

 :הבהרה

ידי תאגיד, על  בהגשת הצעה על  
יחתם על ידי  הם להתצהירי

 מורשה חתימה מטעם המציע.

ר  תצהי 15
עמידה  

ף  בתנאי ס
 ( 12)עמ' 

קש להסיר סעיף זה, מדובר נב 3
  3ינ' של בהתקשרות לפרק זמן מ

שנים במהלכה עלולים לחול  
בים ואין ביכולתו של שינויים ר

יב להמשך  יהמציע להתח 
  תפעילות/פתיחה מחדש של תחנ

. מוצע כי  לוק עבור לקוח בודדתד
ה מהתחנות  אם וכאשר תחנ

גר, ל עתידה להיסלעי   2בסעיף 
ת תחול על המציע חובה לעדכן א
העירייה בגין האמור תוך מתן  

 ם של ההסכם.זכות לסיום מוקד

 המכרז   בנוסחלא יחול שינוי 
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תצהיר   16
עמידה  

ף  בתנאי ס
 ( 12' )עמ

להסיר דרישה זו או  נבקש  4
העלות את המרחק לחלופין ל

 מ.ק"  16-להנדרש 

 בלה לעיל בט 7ענה לסעיף ראה מ

תצהיר   17
בה  קר העדר

 ( 14 )עמ'

המילה "כי" בכל אחרי כי  נבקש 5, 3
חד מהסעיפים הנ"ל יתווספו  א

 "למיטב ידיעתי".  יםהמיל 

 המכרז   בנוסחיחול שינוי  לא

מסמך ג   18
 (הסכם)

לים פרטים  האם נדרש להש מבוא 
במעמד  הנ"ל על ההסכם  ולחתום

 הגשת ההצעה? 

 :הבהרה

נדרשים לחתום בשולי  המציעים  
  כל עמוד של חוברת המכרז.

השלמת הפרטים בהסכם  
במכרז הזוכים מ נדרשתתו וחתימ 

   לאחר הזכיה.

מסמך ג   19
 (הסכם)

  נבקש לעדכן את פרק הזמן בסעיף (ב)3
 חודשים.   3-לזה 

 רז לא יחול שינוי בנוסח המכ

מך ג  סמ 20
 (הסכם)

ערכות  עול ותחזוקת מ פת כי נבקש  (ג)5
ם  ו על התקניק יחולהתדלו

נו על ידי המציע בלבד, חל  שהותק
פל ו/או  לט  קי על המציעחואיסור  

בהתקנים כלשהן לבצע פעולות  
המציע ו/או מי    ע"י  שלא הותקנו

 מטעמו. 

 :יחול שינוי כדלקמן

, עמוד  .ג להסכם מסמך ג'5סעיף ב
לחוברת המכרז, ימחקו   18

המילים: "בין אם התקין את 
 א".ובין אם ל  המערכות בעצמו

מסמך ג   21
 (הסכם)

  לפצותים "את המיל נבקש למחוק  (ד)7
 ו". א /ואת העירייה 

בסעיף המילים הללו מופיעות 
לחוברת  19, עמוד להסכם.ה. 7

 המכרז.

 המכרז   לא יחול שינוי בנוסח

מסמך ג   22
 (הסכם)

כי החשבון ישולם   קשנב • 9
 30ף + נאי תשלום של שוטבת

המילה  סעיף זה נבקש כי ב •
  ""חשבונית או  ון" "חשב

  תוחלף במילה "מסמך אחר" 
 . המוכר על ידי רשויות המס

שור  קובל כי יידרש אימ לא •
ל תשלום. טרם ביצוע כמנהל 

מדובר בהתקשרות מתמשכת 
י  מבוקרת על יד שבין הצדדים 

וב מתקדמות  מערכות מחש
שיש השגות   ל המציע, ככלש

בנוגע  לשהן ו/או מחלוקות כ 
  30לעירייה   מדויע םלתשלו

לחשבון   ם להעיר הערותימי
ה ג ולבצע תיקונים. ככל שההש

בוצעים  התשלומים מ •
אם לחוק מוסר  בהת

לספקים    תשלומים
 . 2017-תשע"ז

לא יחול שינוי בנוסח   •
 המכרז

ל שינוי בנוסח  יחו לא •
 המכרז
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ר  חז, יו וצדקתנמצאה כמ
ב ביתר שחוילמציע כל סכום 

בון של החודש  חשב בגינו 
 . העוקב

מסמך ג   23
 (הסכם)

 מבוקש:  (א)10

 מילה "לבדו"  האת  למחוק •

ת המילה "לכל"  יף אלהחל  •
לפני המילה  באות ל'.. )

 "נזק"(  

י  להוסיף את המילים "על פ •
 ילה "כלפי"  דין" לפני המ 

להסיר את המילים: "ו/או   •
 עמה". י מטהפסד", "ו/או למ

 

   לא יחול שינוי בנוסח המכרז •

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז  •

 ח המכרז יחול שינוי בנוס לא •

 

 בנוסח המכרז  לא יחול שינוי •

 

מסמך ג   24
 (הסכם)

 מבוקש: (ב)10

חליף את המילים "בלעדית לה •
 לכל" במילים "על פי דין ל.." 

ם "שיגרם  המילי ק אתלמחו •
 ר". יהום כלשהו בקשעקב ז

 

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז  •

   יחול שינוי בנוסח המכרז לא •

  מסמך ג 25
 (הסכם)

 לה "לבדו" למחוק את המי • ( ג)10

ילים "על פי  להוסיף את המ  •
 י המילה "כלפי" לפנ   דין"

 י בנוסח המכרז לא יחול שינו  •

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז  •

 

מסמך ג   26
 (כםהס)

 מבוקש: (ד)10

למחוק את המילים   •
 "  "פוטר...נזקים כאמור

למחוק את המילים "ו/או   •
 לפצותה",  

מבוקש להוסיף את המילים   •
ילים מתה בגין" לפני הו"אחרי 

 טעמה".ים מ "הפועל

  7להחליף את המילים "תוך  •
ימים על כל סכום שתחויב  

כאמור   זקיםלשלם עקב נ
"ט עו"ד" כשת ולרבות הוצאו

גין נזקים אשר  במילים "ב
באחריותו על פי דין בכפוף  

 

 ח המכרז לא יחול שינוי בנוס •

 המכרז נוסח  לא יחול שינוי ב •

 

 המכרז לא יחול שינוי בנוסח   •

 

 המכרז לא יחול שינוי בנוסח   •
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לפס"ד חלוט אשר לא עוכב  
 ביצועו" 

להוסיף בסיפא הסעיף את   •
 רהמילים "העירייה לא תתפש 

דרישה   ובנוגע לתביעה א 
את   לי לקבל כאמור מב

הסכמת הספק בכתב  
 ומראש." 

 

 

 המכרז יחול שינוי בנוסח  לא  •

 

  

מסמך ג   27
 (םכהס)

, וזאת זהסעיף מבוקש למחוק  
נשוא   סוג השירותיםלב לבשים 
ז  וז ילק  אין הצדקה .המכרז

סכומים עבור שירותים שכבר 
במלואם  ייה ע"י העירנצרכו 

)דלק שכבר נעשה בו  ופן מיידי ובא
שכבר בוצעה(   הש או שטיפ שימו

 . רלוונטיאינו קיזוז כן לו

ככל הנראה  , יףמספר סעלא מצוין 
 ,בכל מקרהו  .ה,10  ףסעיונה להכו

   כרזהמ  שינוי בנוסח לא יחול

ג   מסמך 28
 (הסכם)

להחליף את המילים  מבוקש  .א' 11
"כאמור לעיל ועל" במילה "על"  

וכן את המילים" וכל עוד קיימת 
 ליםאחריות שבדין כלפיו" במי

"ולעניין ביטוחים הנערכים על  
שנים  3בסיס תביעה וגם למשך 

 ת ההתקשרות" תקופאחר ל

 

 

   המכרזבנוסח   לא יחול שינוי

מסמך ג   29
 (םהסכ)

להוסיף לאחר המילים  שוקמב .ב 11
פרת ההסכם" את המילים "ה

ר "מובהר, כי אי המצאת אישו 
ביטוח במועד לא תהווה הפרה 
יסודית של ההסכם אלא לאחר 

ין זה של  ן התראה לקבלן לעני מת
שבוע בו לא המציא את האישור 
כנדרש" כמו כן מבוקש למחוק 

 לה "מיד". המי את

 

 

   המכרזלא יחול שינוי בנוסח  

ג  מסמך  30
 (הסכם)

המילים   אחריוסיף  ש לה מבוק   1.ג'.11
  "ו/או העירייה" את המילים

"בכפוף להרחבות השיפוי  
 " 5.א'.11- 3.א'.11בסעיפים 

   המכרזשינוי בנוסח   ללא יחו

 

מסמך ג   31
 (הסכם)

או  ר את המילים "ו/ילהס מבוקש  2.ג'.11
 או עובדיםתאגידים עירוניים ו/

על פי חוזר המפקח על  "ל". של הנ
אישור ביטוח אחיד  הביטוח בדבר 

פציפיים יש לפרט גורמים ס –
 זה.  בשדה

   יחול שינוי בנוסח המכרז לא

מסמך ג   32
 (הסכם)

,   3.ג'.11
 5.ג'.11

מבוקש להוסיף את המילים "ו/או  
מי  ים "לי המיאחריותה בגין" לפנ 

 מטעמו"  

   כרזלא יחול שינוי בנוסח המ

mailto:adizloof@rehovot.muni.il


  הרכבאגף     ת רחובותעיריי
 

23 

   08-9392606טלפון:  ות רחוב 1מוטי קינד  רח'
 muni.ilhovot.re@adizloof 

 

מסמך ג   33
 (הסכם)

מבוקש להוסיף את המילים   6.ג'.11
"אולם מוסכם כי אין בביטול 

וטח  לפגוע בחובות המבהחריג כדי 
ו/או בזכויות המבטח על פי כל 

 יפא הסעיף." בס דין
 

שאלות  ב 20ענה לסעיף  מהראה 
   לעיל 1מספר 

מסמך ג   34
 (םהסכ)

"  60יף את הספרות "מבוקש להחל 11.ג'.11
 ". 30בספרות " 

   שינוי בנוסח המכרזלא יחול 

מסמך ג   35
 (הסכם)

מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את  13.ג'.11
מקביל לרבות  המילים "או נוסח 

 נוסח יועץ" 

   לא יחול שינוי בנוסח המכרז

סמך ג  מ 36
 (הסכם)

הסעיף  מבוקש למחוק את   .ד' 11
 בשלמותו 

   זיחול שינוי בנוסח המכר לא

מסמך ג   37
 (הסכם)

את המלל  מבוקש למחוק  .ה'  11
 "והמצאת פוליסות הביטוח" 

   לא יחול שינוי בנוסח המכרז

מסמך ג   38
 (הסכם)

   ל שינוי בנוסח המכרזלא יחו ש למחוק את המילה "לבדו"  מבוק .ח'  11

מסמך ג   39
 (הסכם)

 מבוקש: .ט'  11

   את המילה "לבדו" למחוק •
פי   להוסיף את המילים "על •

 דין" לפני המילה "לנזקים" 
עיף  יפא הס להוסיף בס •

הוראות האחריות "בהתאם ל
 בהסכם". 

 

 י בנוסח המכרז לא יחול שינו  •
 
 כרז לא יחול שינוי בנוסח המ •
 
   לא יחול שינוי בנוסח המכרז •

מסמך ג   40
 (הסכם)

מבוקש למחוק את המלל   י' .11
ייה לעשות כל "ולדרישת העיר

 לה כדי לממש את פוליסותפעו
 הביטוח בעת הצורך". 

   לא יחול שינוי בנוסח המכרז

מסמך ג   41
 (כםהס)

מבוקש להחליף את המילים   .יא' 11
ם "על  "באופן מלא ובלעדי" במילי 

 ין" פי ד

   לא יחול שינוי בנוסח המכרז

מסמך ג   42
 (הסכם)

  :קשנב   12

כי העירייה תפעל לתיקון   •
  ם רק לאחר שניתנהתיקוני
ה מטעמ מראש ובכתב  דרישה
ככל שהדרישה לא רק ולמציע 

 ימים.  7נענתה בתוך  

מכח  כי לא יקוזזו סכומים  •
 זה. האמור בסעיף 

תגבה תוספת תשלום  כי לא  •

 

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז  •

 

 

 ז לא יחול שינוי בנוסח המכר •
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 לא יחול שינוי בנוסח המכרז  • ת הוצאות מיוחדו 15%של 

ג   סמךמ 43
 (כםהס)

זאת , וזהסעיף מבוקש למחוק  13
סוג השירותים נשוא  בשים לב ל

ז  וז ילק  דקהאין הצ .המכרז
ירותים שכבר סכומים עבור ש

במלואם  ע"י העירייה נצרכו 
עשה בו  )דלק שכבר נ ופן מיידי ובא

שימוש או שטיפה שכבר בוצעה(  
 . טירלוונ אינו קיזוז כן לו

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

מסמך ג   44
 (הסכם)

ינו  ית ההבנקא סכום הערבות 14
כרז  מופרז ביחס להיקף המ

ובהתחשב בכך שהספק הוא  
נמצא שנותן אשראי לעירייה ו
קש  בחשיפה, ולא להיפך. נב

להפחית את סכום הערבות באופן  
 מעותי. מש

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

מסמך ג   45
 (הסכם)

חלק מתחנות התדלוק  ובהר כי י 15
מופעלות על ידי   המציעשל 

שירות תחנות הזכיינים וכן כי 
ציע הינם  ל המשקנים וספקי ההת

 .קבלנים חיצוניים

 :הבהרה

לא גורע   15האמור בסעיף 
.ז. לתנאים 3מהאמור בסעיף  

  4, עמוד הכלליים של המכרז
 לחוברת המכרז. 

מסמך ג   46
 (הסכם)

סך של נבקש לעדכן את הסכום ל (א)16
א  ול  סכום הפיצוי מוגזם ,₪ 250

פרופורציונלי לנזק שעלול להיגרם  
 . )אם וכאשר(

 יחול שינוי בנוסח המכרז לא 

 

מסמך ג   47
 )הסכם(

ל הסכם כאמור נבקש כי ביטו (ב)16
בסעיף זה יהיה בכפוף לקביעה של  

לוט  "ד חאו לפסת ו/רשות מוסמכ
  .אשר לא עוכב ביצועו של בימ"ש

ש לבטל את הדרישה  כמו כן, נבק
הבנקאית, אין    תערבוה לחילוט 

 שום קשר. לכך 

 ז נוסח המכרנוי בלא יחול שי 

מך ג  מס 48
 כם()הס

, וזאת זהסעיף מבוקש למחוק  ( ג)16
סוג השירותים נשוא  בשים לב ל

ז  וז ילק  ן הצדקהאי .המכרז
רותים שכבר סכומים עבור שי

  במלואםע"י העירייה נצרכו 
)דלק שכבר נעשה בו  ופן מיידי ובא

שימוש או שטיפה שכבר בוצעה(  
 . ונטירלוינו א קיזוז כן לו

 המכרז לא יחול שינוי בנוסח  

  מסמך ג 49
 )הסכם(

ימים" נבקש   30-לים "ממיאחרי ה ( ה)16
כי יתווספו המילים "אך שלא 

 ימים".  7-תפחת מ

 וסח המכרז לא יחול שינוי בנ 
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מסמך ג   50
 )הסכם(

נבקש להחליף את המילה   (ז)16
 כרעת" במילה "לכאורה". "מ

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

ג  סמך מ 51
 )הסכם(

, וזאת זהסעיף מבוקש למחוק  (ט)16
ים נשוא  סוג השירות ם לב לבשי

ז  וז ילק  קהן הצדאי .המכרז
סכומים עבור שירותים שכבר 

במלואם  ע"י העירייה נצרכו 
)דלק שכבר נעשה בו  ופן מיידי ובא

שכבר בוצעה(  שימוש או שטיפה 
 . רלוונטיאינו קיזוז כן לו

 ח המכרז לא יחול שינוי בנוס

מסמך ג   52
 ()הסכם

יף את המילה  להחלנבקש  20
 במילה "לכאורה".  כרעת""מ

 ח המכרז לא יחול שינוי בנוס

מסמך ג   53
 כם()הס

נבקש למחוק את הדרישה   21
ך שכן אין בה צורלאישור עו"ד, 

ד כחלק  מצורף אישור עו"
פין, נבקש ממסמכי המכרז. לחלו
היה עפ"י  כי נוסח אישור עוה"ד י

   הנוסח המחייב של לשכת עוה"ד.

 המכרז   ינוי בנוסחלא יחול ש

כן  ת לעשווכל הספק יי מובהר כ (א)1 כני מפרט ט 54
ישי באתר באמצעות האיזור הא

' שמאפשר להוסיף ו/או  האינט 
 רכבים. לגרוע 

 כדלקמן:  יחול שינוי

.א למפרט  1סעיף  סיפא של ב
ברת המכרז, לחו 26הטכני, עמוד  

תינתן למנהל  , ופיןללחייתווסף: "
 , הרשאה  האגף או מי מטעמו

ף או לגרוע  להוסי דרכה יוכל
 רכבים". 

נבקש להבהיר כי התנאים   (ז)1 רט טכני מפ 55
סגרת נים במהמסחריים הנית

מצב המכרז, מוענקים על רקע ה
כי במידה  ק האנרגיה, והשורר בשו

מהותי במצב זה, חול שינוי וי
ין  מהלך תקופת ההתקשרות בב

יהא המציע זכאי לשנות   דים,הצד
את התנאים המסחריים ותנאי  

ה, ובלבד שהמציע יודיע ההנח 
זמינה בהודעה  לרשות המ

יום מראש   30מוקדמת בת  
כוונתו  נוי שבובכתב, על השי

אמור  לבצע. במקרה שהשינוי ה 
ינה, יהיה לרעת הרשות המזמ

נה רשאית  רשות המזמי תהיה ה
הסכם לידי סיום. כמו  להביא ה

בהיר, כי במידה ש להן, נבקכ
ויוטלו מיסים נוספים על הדלק  

נוי בבלו, הם יחולו על  לרבות שי 
 . זמינההרשות המ

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 
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להסיר דרישה זו או  נבקש  (ג)2 מפרט טכני  56
להעלות את המרחק  חלופין ל

 ק"מ. 16-הנדרש ל

ץ שאלות  ובקב 7ף לסעי ראה מענה
 לעיל  1מספר 

בזאת כי ככל שתחול עלות  מובהר  (ה)2 מפרט טכני  57
 בגין התקנת מתאם הרשאתי 

 זו תחול על המציע. לות בים, עברכ

 : הבהרה

, ככל עלות המתאם ההרשאתי
 על הספק.  , תחולהכז שיידרש

להסיר דרישה זו או  ש נבק (ז)2 מפרט טכני  58
 חלופין להעלות את המרחק ל

נבקש כי זמן   ק"מ. 16-הנדרש ל
 .שעות 3-לה להטיפול ברכב יע

מענה לסעיף  ראה  –ן המרחק ני לע
 עילל  1ות מספר בקובץ שאל 7

מענה ראה  –זמן הטיפול  לענין
  1ובץ שאלות מספר ק ב 34לסעיף  

 לעיל 

  מוחלטתעמידות לא ניתן להבטיח  (ד)3 מפרט טכני  59
מפני גניבות וזיופים שכן השימוש  

ה  עירייקני ה עשה בהתבהתקנים נ
בשליטת עובדיה.  אים שנמצ

במקרה של חשד לשימוש כאמור,  
 רשאהל לבטל את הה ירייה תוכהע

רנט או  ר האינטבאזור האישי באת
לפנות למציע בבקשה כאמור 

 . יהאפשר  שתטופל בהקדם

 המכרז חול שינוי בנוסח  לא י

חלק מתחנות המציע עובדות  (ה)3 י מפרט טכנ  60
עצמי בלבד  במתכונת של שירות

ובתחנות אלה יינתן שירות  
 כאמור. 

 :הבהרה

מקובל, ובלבד שהתחנות אשר 
 ףסה י הוצגו לצורך עמידה בתנא

.ו לתנאים  3  הנקוב בסעיף
 4  הכלליים של המכרז, בעמוד 

הינן תחנות   ,המכרז  רתחובל
 בשירות תדלוק מלא.  

נבקש להסיר סעיף זה, מדובר  (ט)3 טכני פרט מ 61
  3ינ' של קשרות לפרק זמן מבהת

  שנים במהלכה עלולים לחול
שינויים רבים ואין ביכולתו של 

להמשך  יב יהמציע להתח 
חה מחדש של תחנת  פעילות/פתי

ע כי  וצ ח בודד. מבור לקותדלוק ע
אם וכאשר תחנה מהתחנות  

לעיל עתידה להיסגר,   2בסעיף 
לעדכן את חובה  ציע על המ  תחול

ן  העירייה בגין האמור תוך מת
 ם של ההסכם.זכות לסיום מוקד

 נוסח המכרז לא יחול שינוי ב

פק לשאת לא סביר לדרוש מהס ( יג)3 מפרט טכני  62
בעלויות של שבר, קלקול, אבדן, 

שאים אלה דליזם. נווניבה וגנ
ואינם  אינם בשליטת המציע 

צריכים ליפול על כתפיו, לכן  

 יחול שינוי בנוסח המכרז לא 
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 נבקש למחוק. 

המציע הינו  הבהיר כי קש לנב 5 י נ מפרט טכ 64
מוסד חיוני וכפוף להוראות מל"ח  

ולפיכך ייסוג האמור בסעיף זה 
וד העורף  אה של פיק י כל הורמפנ

עת אחרת בשורשות מוסמכת 
   ם.חירו

 

בקובץ   50סעיף מענה ל ראה
 לעיל  2שאלות מספר 

  – ריות מעבידיםביטוח אח 30עמ'  נספח ביטוח  65
" 304קש להסיר את קוד " מבו

 " 321ולהחליפו בקוד "
 

 לא יחול שינוי בנוסח המכרז 

מבוקש  – המוצרביטוח חבות   30עמ'  ביטוח נספח  66
 . חוק את המילים "ת. רטרו"למ

   וי בנוסח המכרזחול שינלא י

מבוקש   - ביטול/שינוי פוליסה 30עמ'  נספח ביטוח  67
"  60להחליף את הספרות "

 ". 30רות " בספ

 חול שינוי בנוסח המכרז לא י

  – וליסהנוסח ומהדורת הפ 30עמ'  נספח ביטוח  68
את  באופן גורףמבוקש למחוק 

 ביט". המילה "

 נוי בנוסח המכרז חול שי לא י

למחוק את המילה  נבקש   – 2 'בס 32עמ'  כרז רבות מע 69
  14"מיד" ובמקומה לכתוב "בתוך 

 יום". 

פים  להוסיף את הסעינבקש 
 הבאים: 

למימוש   הכי דריש יובהר  •
הערבות שתועבר  

באמצעות דוא"ל, פקס,  
ברק או אמצעי דיגיטלי  מ

 תקבל. לא ת –אחר 

רבות  דרישה למימוש הע •
סניף   וגש בכתובת ת

הבנק שהנפיק את  
 . הערבות

 כרז שינוי בנוסח המ חוללא י
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 4קובץ שאלות מספר 
 

 תשובה שאלת הבהרה  סעיף ועמוד הנושא  "דמס

1.  
ות  ערב

 מכרזל

  7סעיף  6עמ' 

 א'

נבקש להפחית את סכום הערבות  
₪. סכום הערבות   50,000ולהעמידו על 

חורג מהמקובל ברשויות להיקף דומה  
. כזכור הערבות  לכך ואף מעברשל מכרז 

עה בלבד ואין  להבטיח את ההצנועדה 
 ע. מדובר בערבות ביצו 

חול שינוי בנוסח  לא י
 המכרז

2.  

אחריות  

נזיקין  

 וקיזוז 

סעיף   20,22' עמ

 13)ה( +  10

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את 

המילים:":הכול לאחר שיגור הודעת  

יום לפחות לפני   30קיזוז מראש ובכתב 

עה תכלול תחשיב  אשר ההודהקיזוז כ 

עיריה  הקיזוז. המפורט של סכום 

ספק להציג גרסה נגדית בכתב  תאפשר ל

ימים   10בתוך  זוז לנטען בהודעת הקי

 אצל הספק".ממועד קבלתה 

חול שינוי בנוסח  לא י

 המכרז

3.  
ערבות  

 ביצוע 
 14סעיף   22עמ' 

נבקש להפחית את סכום הערבות  

  ₪. סכום ערבות 100,000ולהעמידו על 

חורג מהמקובל ברשויות להיקף  הביצוע  

 ך.לכ ז ואף מעבר דומה של מכר

חול שינוי בנוסח  לא י

 המכרז

4.  

התקנת  

מערכות  

 תדלוק 

  2סעיף   26עמ' 

 )א(

 ודה. י עב ימ 7 -קש לשנות למבו

 

חול שינוי בנוסח  לא י

 המכרז

5.  

אחריות  

ושיפוי  

 בנזיקין 

  10סעיף   19עמ' 

 א'

 מבוקש: 

 למחוק את המילה "לבדו"   •

ת המילה "לכל"  להחליף א •
 זק"( באות ל'.. )לפני המילה "נ

את המילים "על פי  להוסיף  •
 דין" לפני המילה "כלפי"  

ת המילים: "ו/או הפסד",  להסיר א 

 "ו/או למי מטעמה". 

 

חול שינוי בנוסח  לא י •

   המכרז

לא יחול שינוי בנוסח   •

 המכרז

לא יחול שינוי בנוסח   •

   המכרז
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6.  

יות  אחר

ושיפוי  

 בנזיקין 

  10  סעיף 19 עמ'

 ב'

 מבוקש:

 להחליף את המילים "בלעדית •
 "על פי דין ל.." לכל" במילים  

למחוק את המילים "שיגרם   •
 זיהום כלשהו בקשר". עקב 

 

שינוי בנוסח  לא יחול  •
 המכרז

לא יחול שינוי בנוסח   •
   המכרז

7.  

אחריות  

ושיפוי  

 בנזיקין 

  10סעיף   19עמ' 

 ג'

 מבוקש:

 למחוק את המילה "לבדו"  •
"  דין  על פיהמילים "להוסיף את  •

 לפני המילה "כלפי" 
 

 

שינוי בנוסח   לא יחול •
    המכרז

לא יחול שינוי בנוסח   •
    המכרז

 

8.  

אחריות  

ושיפוי  

 בנזיקין 

  10ף  סעי 19עמ' 

 ד'

 מבוקש:

למחוק את המילים   •
 "  "פוטר...נזקים כאמור

למחוק את המילים "ו/או   •
 לפצותה",  

מבוקש להוסיף את המילים   •
 י המיליםין" לפנ"אחריותה בג 

 "הפועלים מטעמה".
ימים    7ך להחליף את המילים "תו •

סכום שתחויב לשלם עקב  ל כ על
נזקים כאמור לרבות הוצאות 

ן נזקים  ושכ"ט עו"ד" במילים "בגי
בכפוף  אשר באחריותו על פי דין 

לפס"ד חלוט אשר לא עוכב  
 ביצועו" 

להוסיף בסיפא הסעיף את   •
המילים "העירייה לא תתפשר 

שה כאמור  ה או דריע לתביעבנוג
מבלי לקבל את הסכמת הספק 

 ומראש." בכתב 

 

חול שינוי בנוסח  לא י •
 המכרז

לא יחול שינוי בנוסח   •
 המכרז

לא יחול שינוי בנוסח   •
 רזהמכ

לא יחול שינוי בנוסח   •
 המכרז

 

לא יחול שינוי בנוסח   •
 המכרז

 

 

9.  

אחריות  

ושיפוי  

 בנזיקין 

  10סעיף   19עמ' 

 ה'
 תו למחוק את הסעיף בשלמומבוקש 

  ול שינוי בנוסחלא יח 
   המכרז
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 ביטוח   .10
  11עיף  ס  20עמ' 

 א'

קש להחליף את המילים "כאמור  מבו
את המילים"    לעיל ועל" במילה "על" וכן

קיימת אחריות שבדין כלפיו"  וכל עוד 
ם הנערכים על  טוחיבמילים "ולעניין בי

שנים לאחר   3בסיס תביעה וגם למשך 
 תקופת ההתקשרות" 

סח  לא יחול שינוי בנו
   המכרז

 ביטוח   .11
  11סעיף   20עמ' 

 ב'

ם "הפרת  יף לאחר המילי מבוקש להוס
ההסכם" את המילים "מובהר, כי אי  

  המצאת אישור ביטוח במועד לא תהווה
הפרה יסודית של ההסכם אלא לאחר  

מתן התראה לקבלן לעניין זה של שבוע  
א המציא את האישור כנדרש" כמו  בו ל

 ".כן מבוקש למחוק את המילה "מיד 

ול שינוי בנוסח  ח לא י
   המכרז

 ביטוח   .12
  11עיף  ס  20עמ' 

 1ג' 

המילים "ו/או    אחריבוקש להוסיף  מ
העירייה" את המילים "בכפוף להרחבות  

 " 5..א'11- 3.א'.11בסעיפים  השיפוי 

 

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז

 ביטוח   .13
  11סעיף   20עמ' 

 2ג' 

או  /"ומבוקש להסיר את המילים 
ו/או עובדים של  תאגידים עירוניים 

וח  הנ"ל". על פי חוזר המפקח על הביט 
יש לפרט   –בדבר אישור ביטוח אחיד 

 . גורמים ספציפיים בשדה זה

לא יחול שינוי בנוסח  
   זהמכר

 ביטוח   .14
  11סעיף   20עמ' 

 3+5ג' 

"ו/או    םאת המיליסיף  מבוקש להו
אחריותה בגין" לפני המילים "מי  

 מטעמו" 

ל שינוי בנוסח  לא יחו
   המכרז

 ביטוח   .15
  11סעיף   20עמ' 

 6ג' 

ילים "אולם  מבוקש להוסיף את המ 
מוסכם כי אין בביטול החריג כדי לפגוע  
בחובות המבוטח ו/או בזכויות המבטח  

 י כל דין" בסיפא הסעיף.פעל 

 

בקובץ   20ראה מענה לסעיף 
 לעיל  1ר שאלות מספ

 ביטוח   .16
סעיף ג'   21עמ' 

11 

"  60מבוקש להחליף את הספרות "
 ". 30"  בספרות

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז

 ביטוח   .17
סעיף ג'   21עמ' 

13 

בוקש להוסיף בסיפא הסעיף את מ
רבות נוסח  המילים "או נוסח מקביל ל

 יועץ" 

יחול שינוי בנוסח  לא 
 המכרז
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 מבוקש למחוק את הסעיף בשלמותו  ד'   סעיף 21עמ'  ביטוח   .18
לא יחול שינוי בנוסח  

 המכרז

 סעיף ה'  21עמ'  ביטוח   .19
בוקש למחוק את המלל "והמצאת  מ

 פוליסות הביטוח" 
ח  סיחול שינוי בנולא 

 המכרז

 ה "לבדו" מבוקש למחוק את המיל סעיף ח'  21עמ'  ביטוח   .20
נוי בנוסח  לא יחול שי 

 המכרז

 סעיף ט'  21עמ'  ביטוח   .21

 מבוקש:

 למחוק את המילה "לבדו"   •

להוסיף את המילים "על פי דין"   •
 לה "לנזקים" המי  לפני 

סיפא הסעיף "בהתאם להוסיף ב •
 להוראות האחריות בהסכם".

 

ח  סיחול שינוי בנולא  •
 המכרז

לא יחול שינוי בנוסח   •
 המכרז

בנוסח  לא יחול שינוי    •
 המכרז

 סעיף י'  21עמ'  ביטוח   .22

מבוקש למחוק את המלל "ולדרישת  
העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את  

 צורך".פוליסות הביטוח בעת ה

  לא יחול שינוי בנוסח
   המכרז

 ביטוח   .23
סעיף   21עמ' 

 יא' 

  ןפ ת המילים "באומבוקש להחליף א
 לא ובלעדי" במילים "על פי דין" מ

ח  לא יחול שינוי בנוס
   המכרז

24.  

וח  נספח ביט

אישור   –

עריכת  

 הביטוח 

 30עמ' 

מבוקש להסיר   – שדה מבקש האישור
את המילים "ו/או תאגידים עירוניים   

מפקח  על פי חוזר ה –ועובדים של הנ"ל" 
  –דבר אישור ביטוח אחיד על הביטוח ב 

 ם בשדה זה. יגורמים ספציפי יש לפרט

לא יחול שינוי בנוסח  
   המכרז

25.  

  ביטוח נספח

אישור   –

עריכת  

 וח הביט

 30עמ' 

מבוקש    – ביטוח אחריות מעבידים
" ולהחליפו בקוד  304להסיר את קוד "

"321 " 

 

ינוי בנוסח  לא יחול ש
   המכרז

26.  

נספח ביטוח  

  אישור –

עריכת  

 הביטוח 

 30עמ' 
למחוק  מבוקש  – ביטוח חבות המוצר

 "ת. רטרו".  םליאת המי

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז

 

mailto:adizloof@rehovot.muni.il


  הרכבאגף     ת רחובותעיריי
 

32 

   08-9392606טלפון:  ות רחוב 1מוטי קינד  רח'
 muni.ilhovot.re@adizloof 

 

 
 

 תשובה  שאלת הבהרה
נכנס  2018כי בשנת   לפרסום מכרז הדלקים לעיריית רחובות ברצוננו לציין בהמשך

ביותר מרשת תחנות אחת על אותו   המאפשר תדלוק אוניברסלי"לתוקפו "חוק הדלקן 
 ן תדלוק )דלקן(.התק
  דלוק שונותהיום לתאגידי דלק )מאגדים( שלהם יש הסדר מול רשתות ת זה מאפשרחוק 

 חברות דלק תחת חשבונית אחת ושרות מרכז אחד.לתדלק בכמה  לאפשר ללקוחות
דור אלון, טן, יעד, מיקה    וגמא מאפשר תדלוק בתחנות של: דלק, סונול,הדלקן שלנו לד

 ותפוז. 
ת, רשויות ומועצות מקומיות כזכיינים וות אזוריקוחות שלנו הינם מועצכמו כן עיקר הל

 זרחי, שורק דרומי ויו"ש(. מערבי, נגב מ רשויות באזור הדרום )נגב אשכולות של 4 של
 ד,3זה ע"י שינוי/תיקון תנאי הסף לפי סעיף נשמח מאוד להתמודד במסגרת מכרז 

 

בתנאי   שינוי  יחול  לא 
 כרזהמ

 
 
 

 
 הצעתו. שת הגבון בשחב ןעל המציע במכרז להביא המכרז ומכי מסבלתי נפרד מ ההבהרות שלעיל מהוות חלק

 
 ים להצעתו במכרז.תמת, בשני עותקבחתימה וחוו די חתום על ה,לצרף מסמך ז מכרז בעל המציע 

 
 

 בכבוד רב,
 
 

 אוהד שלומי 
 הרכב אגף  הלנמ          

 
 __ _ _________ _______________ ______ : _____________ עהמציחתימת  

 
 

 העתקים: 
 בנצי שרעבי ם ומ"מ רה"ע מר "ר ועדת המכרזייו

 ירייה מר מאיר דהןמנכ"ל הע
 דגן כל יועמ"ש עו"ד מי

 

27.  

ח  נספח ביטו 

אישור   –

עריכת  

 טוח הבי

 30עמ' 
מבוקש להחליף    - שינוי פוליסהטול/בי

 ". 30" בספרות " 60את הספרות "

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז

 

28.  

נספח ביטוח  

אישור   –

  עריכת

 הביטוח 

 30עמ' 
מבוקש    – נוסח ומהדורת הפוליסה

 את המילה "ביט". באופן גורף חוק למ

לא יחול שינוי בנוסח  
 המכרז
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