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24.8.2021 
 כבוד, ל

 מציעים פוטנציאליים 
 א.ג.נ.,

לקבלת הצעות מחיר עבור מתן שירות  תדלוק   533/21מכרז פומבי דו שלבי מס' -מענה לשאלות הבהרה  הנדון :

 מענה לשאלות הבהרה   -ושטיפת כלי הרכב של החברה

 "( המכרזלהלן: ")

 , רב לוםש
 

מי אביבים   .1 "רה"  בהח ":  )להלן  בע"מ  2010להלן מענה חברת  במסגרת ו/או  מי אביבים"( לשאלות הבהרה שהתקבלו 
 : שבנדון המכרז

 

עמוד  מס'
 נספח/

מס' 
 סעיף

 מענה החברה   פירוט השאלה 

מכרז    .1
פומבי  

רגיל מס'  
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

, שליטהללא גרעין    בנוגע לחברה ציבוריתנבקש להבהיר כי   5.2
על ידי ה פרט תן לינ   לא,  ציבורשמניותיה נסחרות בבורסה 

לכן, ביחס לחברה כזו, מבוקש  . ברהאת כל בעלי המניות בח
, ויצורף  זהות בעלי המניותשאישור עורך הדין לא יתייחס ל

העניין   בעלי  מפורטים  בו  הבורסה  מאתר  תדפיס  אליו 
 בחברה. 

.                         תל בתקמהבקשה    

מכרז    .2
פומבי  

רגיל מס'  
533/21 

רת  חוב)
 ( המכרז

  אין כנס   יף שכןע ופר בסטעות ס   להבכם לכך שנפ ילמת  תשו 8.5
 מציעים. 

תקיים כנס מציעים למכרז  יאכן. לא  
 זה

מכרז    .3
פומבי  

רגיל מס'  
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

להבהיר   10.6 ולליש  אם  נבקש  הפרטים  את  על  מלא  חתום 
 יועדים לכך. במקומות המ ספח ט(נההסכם )

 אכן.

מכרז    .4
פומבי  

רגיל מס'  
533/21 

רת  חוב)
 ( המכרז

ר 12.2.1 לצרף  עסקושיינבקש  בלבד  ן  לדוג'  מאות    .יחיד  למציע 
בפרי לצרתחנות  מעשי  לא  ארצית,  את  סה  ות  שיונ יר ף 

 עסק של כלל התחנות. ה

 הבקשה מתקבלת.  

מכרז    .5
פומבי  

רגיל מס'  
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

ה הם קבלני משנה  סעיף זה. מכוני הרחיצנבקש למחוק את   12.3.1
המציע   ידיעתלושל  הם    מיטב  כדיהמציע    "י עפן  פועלים 

 . ותקפים מתאימיםוהיתרים יונות  שיר

 ההסכםחק ויהיה חלק מ הסעיף ימ
הזוכה.  שייחתם עם    

מכרז    .6
בי  פומ

מס'  רגיל 
533/21 

חוברת  )
 ( כרזהמ

אואיל  ה 17 עד  וכל  מפשע  כחף  מוחזק  אשמתו,  שדם  הוכחה 
ל ש שנות  נבקש  להרשעה  יחוהנ"ל  כך  ביחס  של ל  בפועל 

חקירה מה  הירבע לניהול  ולא  זה  בסעיף  המנויות  עבירות 
 ים פליליים. הליכ ית או פליל 

 הבקשה נדחית. 

  מכרז  .7
בי  פומ
מס'  ל רגי

533/21 
ת  חובר)

 ( כרזהמ

להוסיף   17.1 יחולה  כינבקש  כדי  רק    נ"ל  במידע  שהיה  ככל 
 ת. ם ההתקשרון עציורך המכרז לעניהשפיע על החלטת על

 הבקשה נדחית. 
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עמוד  מס'
 פחנס/

מס' 
 סעיף

 ברה  חה נהמע פירוט השאלה 

מכרז    .8
פומבי  

רגיל מס'  
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

כי התקני התדלוק שיותקנו יהיו התקנים   רנבקש להבהי 19.2
לק  רת ד כל חבאצל  אימים לתדלוקתמים הי סלבר אוני

, לות התקנתם. לכן כי המציע יישא בעומשכך אין הצדקה 
, פיןולחל .  החברהעל  ערכת תחול המי עלות התקנת נבקש כ

צד תחולק עלות ההתקנים במידה וייבחר נבקש להבהיר כי
 יותר מזוכה אחד.

 . תהבקשה נדחי

מכרז    .9
פומבי  

מס'  רגיל 
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

המשקל   19.6 מה  לדעת  השקלול  יתנ שהיחסי  נבקש  במסגרת  ן 
 . (95סולר ובנזין ) לכל רכיב מבין סוגי הדלק השונים

טופס הצעת  ות ב כמויה  הערכתבהתאם 
 המחיר. 

מכרז    .10
פומבי  

מס'   לרגי
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

תיאום  ל  ףופ כ  איה  מציעמאתרי ה  דכל אחור בנבקש כי ביק  22.2
 .עם המציע מראש

.הבקשה מתקבלת  

מכרז    .11
פומבי  

רגיל מס'  
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

פסילה כאמור תהיה   22.3 כי  למתן הכפופנבקש  בכתה  ב תראה 
 הפרה כאמור.תיקן את ה המציע לא הלכה ימים במ 14בת 

חלקית, כך שפסילה  לת מתקב שההבק
  7של  ה למתן התראה בכתבתהיה כפופ 

 ימים. 

  רזמכ  .12
פומבי  

מס'  רגיל 
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

ימי עסקים    7ימים ל  7השינוי מ   ימי עסקים. 7יהיה  עד בסעיף זהומנבקש כי ה  25
 מקובל. 

  

מכרז    .13
פומבי  

רגיל מס'  
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

א  םליבכתשומת   26.1 ס'  בהסכם    יןכי  כמצוין    14ובנספחיו 
ח"  ות וביטו שכותרות "אחרי   11ף  לסעיהכוונה היא    ףעיבס

 ספח ט? חת נת

  יעודכן  – טעות סופרמדובר ב .כן
ו  פרסמי שוההסכם מכרז י הבמסמכ

 לאתר החברה. 

מכרז    .14
פומבי  

רגיל מס'  
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

את    ספור,מה  יןלעני  26.2 להחליף  ב29"   הספרהנבקש   ספרה" 
 . "11" ספרה" ב12"  ספרה" ואת ה26"

מכי  במס יעודכן  – רסופ טעותב רמדוב
 לאתרו פורסמ ישוההסכם מכרז ה

 החברה. 

מכרז    .15
פומבי  

רגיל מס'  
533/21 

חוברת  )
 ( מכרזה

ת  ר בזאצהיומ..."הסיפא :   סכם כיומ . נבקש למחוק סעיף זה 26.3
לערוך   חייבותתהו  ממבטחייבל י קכ

 יםדרשטוחים הנעבורו את כל הבי
", תימחק.ן הלול יל כמפורט לע  

  רזמכ  .16
פומבי  

ל מס'  רגי
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

סעינבקש   26.4 זהלמחוק  תשומתף  צו   םליבכ  .  למכרז   רףכי 
 . וחיטב וםקי וראיש

: פטהמשיימחק מוסכם כי    

כי  מתחייב  )הקבלן( עהההצ מגיש"
מהחברה    כתבה ברישבכפוף לקבלת ד

 לןהקב  איצימ  שה"(הדרי: "ן)להל
  קבלת הדרישהמועד מים מי 41ך בתו

  ותשרדנה ח טויהב פוליסותמ העתקים
  " ("טוחהביי מכ)להלן: "מס

מכרז    .17
פומבי  

רגיל מס'  
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

במסמכי   כן יעוד – סופר טעותמדובר ב " 11" ספרה" ב12"  ספרהנבקש להחליף את ה 26.5
. הזוכה  םעם חתיי שההסכם   
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עמוד  מס'
 נספח/

מס' 
 סעיף

 מענה החברה   פירוט השאלה 

מכרז    .18
פומבי  
ס'  רגיל מ
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

" )מופיע  26.6"  רהספ" ב29.6"  ספרהף את החליה נבקש ל .726
 ם(פעמיי

במסמכי   כן יעוד – סופר טעותדובר במ
 . חתם עם הזוכהיי שההסכם 

מכרז    .19
פומבי  

רגיל מס'  
533/21 

  חוברת)
 ( זכרהמ

ה למתן  כאמור תהיה כפופ טה על הפרההחלכי  נבקש .726
את  א תיקן המציע לה  לכמים במהי  14ב בת תראה בכתה

 ההפרה כאמור. 

 ההסכם במסמכי יעודכן  - לובמק
 שייחתם עם הזוכה.  

ז  מכר  .20
ומבי  פ

רגיל מס'  
533/21 

חוברת  )
 ( המכרז

ל 26.8 "  החליף נבקש  המילה  במילמבטחיו את  "אנשי  ים  " 
 . "עמומט טוחיהב

מקובלת.  הבקשה  

מכרז    .21
מבי  פו

ל מס'  רגי
533/21 

ת  ברחו)
 ( כרזהמ

זכייה   28.1 ביטול  כי  הודענבקש  זכייה  או  עילה  גב)ת  כל  ין 
בס'   המפורטות  הק  28.1מהעילות  סעיפיו  תהיה  (  טניםעל 

למ בכתב כפופה  התראה  המציע    14בת    תן  במהלכה  ימים 
 אמור. ן את ההפרה כ לא תיק 

ל  כך שביטות, לקיחהבקשה מתקבלת 
  7התראה של   תןכפוף למ יהזכייה יה ה

ם. ימי  

  מכרז  .22
בי  פומ

רגיל מס'  
533/21 

  חוברת)
 ( זהמכר

28.4.1 
28.4.2 

למחוק   ו   סנקציהנבקש  לקבו לחלופיזו  מוסכם ן  פיצוי  ע 
 ביר. בסכום נקוב וס

.  חיתהבקשה נד   

נספח    .23
 1'א

  4עמודה 
 לטבלה 

את   לבטל  השיווק  נבקש  בשמרווח  לל" המקסימלי  א  ח 
 . מ שנקבעמע"

. יתדחהבקשה נ  

  פחנס  .24
 2'א

שיובהר   8 ל  -גרור  בילג  כינבקש   3.2בס'    תוהגדרהכוונה 
 . נספח טב

 כן.

נספח    .25
 2'א

כי ליכל תהי  נבקש  הרכבים  סוגי  של  עפ"י  החלוקה  הסיווג  ה 
 . ר הספקבאת

שה נדחית.  קהב  

לב  ם ובשי מציע יקול דעת הלש תאםהב בטבלה. למלא גופים נדרשכמה חברות/ נבקש כי יובהר   כללי נספח ג   .26
. ף ואמת מידהי סתנאל  

שעל ופהט לילכ ג נספח   .27 כך  נוסח  מיו  ס  יחחותם  ואילוציע  בסעיף    יד 
נדרשת חתימת   בסופו  ההחתימות  עלימציעעם חותמת    ה , 

לחתום   להבקנ  .חותמים  2נדרשים  כיש  במבוא    בהיר 
זל חתימה    מורשי   2של  המציע את פרטיהם    ה ימלא טופס 

 . ו על הטופסו בשמ משיחת

שני   לשס  חתימה בטופ ישה ל דר אין 
חותמים. החתימה תעשה בהתאם 

הוראות המכרז. ל  

ו  תכי בתחילת הסעיף יתווספו המילים "למיטב ידיע   קשנב 4 ה פח סנ  .28
 ."של

 הבקשה מקובלת. 

סעי כללי נספח ה   .29 את  למחוק  תחת  נבקש  החותמת  הטופ  5ס'  ף  ס  שכן 
 . יפרט םשהינו אד מצהיר תם ע"י נח

מכרז במסמכי ה יעודכן בל.מקו
.תר החברהיועלו לא וההסכם ש   

כך   א ובמ 1'נספח ו  .30 נוסח  ו שעליהטופס  יחיד  מציע  חותם  בסעיף  או  ילו 
נדרשת חתימת  החת בסופו  הימות  עלימציעעם חותמת    ה , 

לחתום   לה  חותמים.  2נדרשים  כינבקש    בואבמ   בהיר 
ימ  פס טול   ימהת חמורשי    2של  פרטיהם  את  א המציע  לזה 

 . ו על הטופסבשמ  ומשיחת

. 27 בתשובהכנ"ל   

המ   קשנב 4 2ו'נספח    .31 את  "לרבות יל למחוק  מ  ים  אובעלי  מי    מניותיו 
מם של על קיועת  לד   תידיעה ואין יכול   למציע אין".  מנהליו

 .ו/או חקירות כאמור הליכים 

חילת  יחד עם זאת בת  נדחית. ההבקש
ים "ככל הידוע  ו המילוספהסעיף יתו 

י" ל  

לדעת    ת לידיעה ואין יכו  אין למציע    זה,  סעיףמחוק  ש לנבק 5 2'פח וסנ  .32
 . רות כאמורחקי ו/אומם של הליכים קיו לע

יחד עם זאת בתחילת    ית.נדח ההבקש
ים "ככל הידוע  הסעיף יתווספו המיל

. י"ל  
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עמוד  מס'
 נספח/

 מס'
 יףסע

 מענה החברה   פירוט השאלה 

אלמחונבקש   כללי 2ו'  נספח  .33 לת  ק    תפק הסלווחותמת  תימה  חהדרישה 
 מציע. פרטי בשם ה מדובר באדם ד,לבבחתימה ב 

   הבקשה מקובלת.

יחי כללי נספח ז   .34 מציע  חותם  שעליו  כך  נוסח  בסעיף  הטופס  ואילו  ד 
נדרש  החתימות הת חתימת  בסופו  עלימציעעם חותמת    ה , 

לחתום  דרנ לה  .יםחותמ   2שים  כינבקש  במבוא    בהיר 
זטופל יס  א  מלא ה  ימה  ת חשי  ורמ  2של  ם  יהת פרטהמציע 

 . פסו על הטושמ שיחתמו ב

. 27בתשובה כנ"ל   

של  להבהיר  נבקש   1 נספח ח   .35 הלקוחות  שירות  מוקד  פעיל  צהמכי  יע 
בש-אבימים   בום  בי,  8:00-17:00עות  ד  -08:00ת  שעוה 

 ם לכך.ישורכא  נא  .י וערבי חגי שיש ימ ב לואיננו פעי  16:00

  דכןמעוההנספח מצ"ב   מקובל.
. נהתחתית קובץ המעב  

 

ש ליכל ח נספח   .36 כך  נוסח  מעל הטופס  חותם  יחידיו  בסעיף    ציע  ואילו 
ב נדרשתהחתימות  החתימת    סופו  עלימציעעם חותמת    ה , 

לחתום   לה  .חותמים  2נדרשים  כ נבקש    במבוא  יבהיר 
זה ימלא המציע את פרטיהם  ל ה  חתימורשי  מ  2של  טופס 

 . פסהטו ו עלחתמו בשמ שי

. 72בתשובה כנ"ל   

לנבק 3.2 נספח ט   .37 כש  ההבהיר  ק"מ    תקן י  ף  בכפותקן  יוכאמור  קורא 
כי  כן  כמו  .להתקנההרכב  יבואן  ישור  לא להבהיר  נבקש   ,

תאם מסוג כלשהו, עלותו  ולצורך ההתקנה יידרש מ  במידה
 תחול החברה. 

. קשה נדחיתהב  

 .מים מראשי  60-נות לנבקש לש 4.3 נספח ט   .38
 
 
 
 

קשה נדחית הב  

ל 5.8 ט נספח    .39 חהיהב נבקש  כי  התד  ק לר  המציע  ול מתחנות  של  ק 
כי    מופעלות וכן  זכיינים  של ע"י  והרחיצה  השירות  תחנות 

מ קבלני  ע"י  מופעלות  עורך   שנההמציע  אישור  ונבקש 
 לכך כבר בשלב זה. המכרז 

 
שטיפת  את מכוני  מפעיל  המציע  להבהיר כי  בקש  ן, נכמו כ

ם בכל רחבי  ה הפרוסיי משנקבלנ  ותמאים באמצעות  בהרכ
ל  ץארה מעומשכך  לא  כלרשימ  העמידשי  את  המפרטת   ה 

בהמידע   נבקש  6-8ות  שורהנדרש  די בסעיף.  כי  לאשר    כם 
רשימהב ק  שמית  מתן  את   המשנהבלני  של  המפרטת 

 י לעמוד בדרישה זו.כדכתובתם 

מקובל.     

. הבקשה נדחית  . עתו"הוסיף "למיטב ידיש לנבק 5.9 נספח ט   .40  

ל קבנ 5.10.1.1 נספח ט   .41 הת  הבהיר ש  התקני  שיותק כי  ידלוק  תקנים ההיו  נו 
האונ דלק  יברסליים  חברת  כל  אצל  לתדלוק  מתאימים 

יישא בעלות התקנתם. לכןומשכך אין   כי המציע  , הצדקה 
, פיןולחל .  החברהערכת תחול על  קנת המי עלות התנבקש כ

חר ב יתקנים במידה וי עלות הה  חולק ת  צדכיהבהיר  ש ל נבק
 יותר מזוכה אחד.

  1 תר מזוכהת. לא יבחר יו נדחישה קבה
.1  ק מס'לפר  

ל 5.10.1.3 נספח ט   .42 תדלוק  נבקש  עבור  כי  שבימהבהיר  וי  חג  בשעות  בת, 
תוספתהלילה   על   תשירו   תחול  הפיקוח  לצו    בהתאם 
 .מצרכים

 הבקשה נדחית. 

מא תמ  כילהבהיר  ש  נבק 5.10.1.7 נספח ט   .43 תחוך   תו קיימ  המציעשל  ות  נות 
שא  בודדות  תחנות  בן  ינ מס'  התדל שותפות   וקהסדר 

 . האלקטרוני

נא ציינו   לתדלק בהם. ן יהיהלא נית 
סמכי  במ ות אלה נרשימה של תח

. ההצעה  

וכי לא ברור  י לא קיימים דו"חות  כנבקש להבהיר   5.10.1.9 פח ט נס  .44 כאמור 
טעות בסיפא   נפלה   אה כיות ידרשו. כמו כן, נרסיבבאיזה נ 

 ע(. של נת"ה שמ)שימוש ב  במכרזעיף של הס

ם הסכ הכי  במסמ הסעיף יוסר
יחתמו עם הזוכה. שי העדכניים   

לנבק 5.10.1.15 נספח ט   .45 התקן  ש  כי  ק"מ  הבהיר  יותקן  קורא  וף  בכפ כאמור 
כן  .להתקנההרכב  יבואן  לאישור   נבקכמו  כי  ,  להבהיר  ש 

מתאם מסוג כלשהו, עלותו  יידרש  התקנה  במידה ולצורך ה 
 . תחול החברה

. קשה נדחיתבה  
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עמוד  מס'
 נספח/

מס' 
 סעיף

 מענה החברה   אלה הש פירוט

להב  5.10.1.18 ח ט נספ  .46 כ נבקש  ה היר  לרשות  ע י  סוגי  מס'  ד  ומחברה  של  רב 
האינט' באתר  ופילוחים  יידרש וכי    דוחות  לא  הספק 

משאבים   פילהשקיע  באו  דותוח  סוגי  שאינם הכנת  "חות 
 מים. קיי

.הבקשה מתקבלת  

. תחינד ה הבקש כב. ה ברהאשפפרות מפינוי  ניקוי המא את  מחוק נבקש ל 5.10.2.4 נספח ט   .47  

מתחנות   5.10.2.6 נספח ט   .48 חלק  כי  להבהיר  טיפת  ש  ות צעמבהשטיפה  נבקש 
 ה ידנית. רכבים בשטיפ 

.הבקשה מתקבלת  

כינבקש   5.10.2.8 נספח ט   .49 וכי    הינההספק  ריות  אח  להבהיר  בלבד  דין  עפ"י 
י  או ע"הספק לא יהא אחראי לכל נזק שלא נגרם על ידו ו/

 . עמומטמי 

י  על פ  יה. האחריות תהקיתחל מקובל
. דין  

והסנבקש   5.10.2.9 נספח ט   .50 ככל  כי  יחובלהבהיר  בכספים   פק  לחברה 
מקרה לא  ה מתאימה ובכל  שדריו  רה תשלח לם, החבכלשה

  .םינוכו כספים מתוך תמורת ההסכ

. בכל מקרה תשלח  הבקשה נדחית
ומתן אפשרות תשלום  הודעה בכתב 

  מההסכם. כספיםם קיזוז רט

שירו קש  נב 5.10.2.10 ט נספח    .51 כי  השטיפה  להבהיר  פעילות  תי  בשעות  יינתנו 
 צה. חיתחנות הר

.הבקשה מתקבלת  

 5.10.3.1 נספח ט   .52
5.10.3.4 

. 46בתשובה ל "כנ ח. יתו פת  ורשם דים שאספקתר כי לא יידרשו נתונמובה  

יתו 6 נספח ט   .53 כי  יבוטל  וסףנבקש  ההסכם  התראה  וף  בכפ  כי  למתן 
במ   14בת  ב  כתב הפרההלכה  ימים  תוקנה  מההפרות    לא 
 . תוארות להלןמה

במסמכי המכרז  דכן מקובל. הסעיף יעו
 ו לאתרם העדכניים שיועל וההסכ

  החברה.

בירו 7.3 נספח ט   .54 כי  להבהיר  ייעכבו  םיר נבקש  לא  מחלוקות  ת א  או 
החשבון ול תשלום  במידה  בדיקה.  כי  יתב  אחר  החברה רר 

 וכה בחודש העוקב. תזלהחזר כלשהו, היא  זכאית

 הבקשה נדחית. 

המס  7.4 נספח ט   .55 כי  להבהיר  ידי  מךנבקש  על  יהיה    שיוגש  לא  הספק 
אח "מסמך  אם  כי  מס  רשויות רחשבונית  ידי  על  המוכר   "  

 .המס

..תקבלתהבקשה מ  

כי   7.9 נספח ט   .56 ההסכם  הפסקנבקש  למתן  ור  כאמת  כפופה  תהיה 
 מראש.  ימים 30  של התראה

במסמכי   4.3סעיף  כן, בהתאם ל
 ההסכם 

הסי  שנבק 7.12 פח ט נס  .57 הסכי  של  מפא  החל  וע-עיף  החישוב"   ד "כלי 
ס'   יבוא    7.12.1לסוף  ובמקומו  הצדדים "יימחק  הסכמות 

 דים". לקיומו של מו"מ מקדים בין הצדבכפוף  ו
 

. הבקשה נדחית  

הדלקיםתשל  החברה 7.13 נספח ט   .58 מחיר  את  ש ם  כפי  במסגרת ,  נקבע 
 . נהמחיר בתחהמכרז, וללא קשר ל

 

 הבקשה נדחית. 

עה אך תהיה קבו  לחברה  ה הניתנתנבקש להבהיר כי ההנח 8 נספח ט   .59
ישת  הדלקהמחיר  בשוק  כמקובל  לשינויים   נה  ובהתאם 

 . במחירי הדלק
 

המ התנאים  כי  להבהיר  נבקש  כן,  הניתנים   סחריים כמו 
המכרלחברה   מובמסגרת  השורר ז,  המצב  רקע  על  ענקים 

ב וכי  האנרגיה,  ויבשוק  מה   חולמידה  זה, שינוי  במצב  ותי 
  מציע זכאי יהא ה  ם,הצדדי  לך תקופת ההתקשרות ביןבמה

התנאי את  ההלשנות  ותנאי  המסחריים  ובלבד ם  נחה, 
יום מראש ובכתב, על    30בהודעה בת  ה לחבריודיע   שהמציע

שהשינשינוי  ה במקרה  לבצע.  הא שבכוונתו  יהיה  וי  מור 
תהא  החברהלרעת   להביא  ברה  הח,  ל רשאית    ידיההסכם 

כמ להבהיסיום.  נבקש  כן,  מי ו  ויוטלו  במידה  כי    סים ר, 
 . החברהם יחולו על  ת שינוי בבלו, ההדלק לרבוים על  נוספ 

. חיתהבקשה נד   

בקנה  ולא עולים    . הסכומים מופרזיםסעיף זהנבקש לבטל   9.1 נספח ט   .60
יגרם כתוצאה  קים האופציונליים שעשויים לה אחד עם הנז

 מההפרות. 

. יתחנד הבקשה   

. חיתנד הבקשה  זה. נבקש לבטל סעיף  9.2 נספח ט   .61  
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עמוד  מס'
 נספח/

מס' 
 סעיף

 מענה החברה   אלה פירוט הש

. חיתנד ה הבקש נבקש לבטל סעיף זה.  9.3 נספח ט   .62  

. חיתנד הבקשה  קש לבטל סעיף זה. נב 9.4 ח ט נספ  .63  

.הבקשה מתקבלת  . דית"ק את המילה "בלעלמחו קשנב 11.1 נספח ט   .64  

 הבקשה נדחית.  .צוי"אחר המילה "פיאת המילה "סבירים" ל סיף ונבקש לה  11.2 נספח ט   .65

ימציא ש  בתנאי הבקשה מקובלת .קבלני המשנה מטעמו"  את המילים "על שם נבקש להסיר 11.5 נספח ט   .66
קבלנים    למזמין הצהרת אי העסקת

. ותיםתן השירו/או קבלני משנה במ  

כי   11.6 נספח ט   .67 ה ת נבקש  ביטוח  המ אחריוקף  בתוקף   צועיתקות  יהיה 
 .בלבד יםשנ  3  נוספת בתלתקופה 

 הבקשה נדחית. 

את  נבקש   11.8 ט נספח    .68 הסעיף  של  בסיפא  "בכפוף  להוסיף  המילים 
 ". 11.9-11.11עיפים לאמור בס 

.תתקבל מהבקשה   

. יועדכן במסמכי המכרז  פרטעות סו " 11.12פרות "" בס12.12נבקש להחליף את הספרות "  11.13 נספח ט   .69
לאתר  וועל ניים שי עדכה  םוההסכ

 החברה. 

 ,  "11" בספרה "12" ה ספר להחליף את הנבקש  11.14 ח ט ספנ  .70
 

האחר  השורה  את  מבפסקה  ונה  למחוק  "הספק -החל 
הסעיףאחרי"   לסוף  בסיפא  ו  ועד  המילים להוסיף  את 

   .רותים"יוהיקף הש הכל בהתאמות הנדרשות לאופי "ו

. 69מס' ה "ל בתשובכנ  

 

יא  ימצש ובתנאי הבקשה מקובלת
ים  לנלמזמין הצהרת אי העסקת קב

 ו/או קבלני משנה במתן השירותים. 
אנבקש   11.15 נספח ט   .71 המיליםלהסיר  לפצו  ת  המילים   "ת"ו/או  את  וכן 

 ו/או בעקיפין". "
. הבקשה מקובלת  

   11ספרה  ב 12החליף את הספרה נבקש ל 11.18 נספח ט   .72
 

ביטכי  וכן   המקצועותוקף  האחריות  יהיהח   וקףבת  ית 
  שנים בלבד. 3ת בת  פה נוספלתקו

ופר, עודכן. ת ס עוט  

 

 הבקשה נדחית. 

נדחית. הבקשה  נבקש לבטל סעיף זה.  11.19 נספח ט   .73  

.מתקבלתהבקשה  המילים "באופן מלא".   נבקש למחוק את 11.20 נספח ט   .74  

חר המילים לים "לקבלת שיפוי" לאף את המי נבקש להוסי 11.21 נספח ט   .75
 ו עובדיה". "ו/א

.מתקבלת הבקשה  

למח 11.22 נספח ט   .76 אתנבקש  וכן    7-"מ  יליםמה  וק  את   ףלהחליימים" 
 11.7בספרה  12.7הספרה 

.קבלתתמהבקשה   

וכן   "11.7" בספרות "12.7להחליף את הספרות " נבקש  11.25 נספח ט   .77
 . "11.22ת "" בספרו12.22יף את הספרות "להחל 

. 96מס' "ל בתשובה כנ  

. 69 מס' ה "ל בתשובכנ . 11ה  בספר 12ה פר את הסהחליף נבקש ל 11.26 ספח ט נ  .78  

 הבקשה נדחית.  נבקש לבטל סעיף זה.  11.28 ט   נספח  .79

 הבקשה נדחית.  טל סעיף זה. נבקש לב 11.29 נספח ט   .80

. 69ס' מ"ל בתשובה כנ . 11ספרה  ב 12ה ף את הספר להחלינבקש  11.32 ח ט פנס  .81  

   11בספרה   12ה החליף את הספר נבקש ל 11.33 נספח ט   .82
 
ף האמור  ל אע" ים  המילשל הסעיף את  יפא  וסיף בס כן לה ו

דית אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסו
ימים ממועד הבקשה לקבלת האישור על    10חלפו    אלא אם

 ". כתבידי החברה מראש וב

. 69מס' בתשובה  "לכנ  

ל 13 פח ט נס  .83 חנבקש  כי  מתחנות  הבהיר  המציע  התדלק  של  לוק 
זכמופעלות   תחנ  ייניםע"י  כי  והרחיצוכן  השירות  של ות  ה 

קבלנ   המציע ע"י  משנהמופעלות  עורך   י  אישור  ונבקש 
 ה. המכרז לכך כבר בשלב ז

בכל מקרה   הנושא ידוע ומקובל.
.ההסכם הינו מול הזוכה במכרז  
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עמוד  מס'
 נספח/

מס' 
 סעיף

 מענה החברה   אלה פירוט הש

אתנבק 14 נספח ט   .84 למחוק  "לאלת  ש  בהודעה    ר,המילים  צורך  ללא 
ולרש במקומוקדמת"  בכ   בכפוף "  ן מ ום  התראה  תב למתן 

 ."א תיקן את ההפרה כאמור המציע למהלכה ימים ב 14בת 

 הבקשה נדחית. 

  2נספח   .85
  אישור  –

 ביטוח 

.מתקבלתהבקשה  בלני המשנה של" של קנבקש להסיר את המילים "ו/או  כותרת   

  2נספח   .86
אישור   –

 ביטוח 

ביטוח  
אחריות  

 ית מקצוע

-304"-בת" וולאחריות צ  –  302ר את הקודים "להסיבקש  נ
 שיפוי"  הרחב

.מתקבלתהבקשה   

  2ח פנס  .87
אישור   –

 ביטוח 

  רכוש
ומלאי  
 ת לקוחו 

.מתקבלתהבקשה  לא רלוונטי  –נבקש להסיר   

  2נספח   .88
אישור   –

 ח ביטו

פירוט  
 השירותים

.מתקבלתהבקשה  דלק" אספקת גז ו – 003וד שירות "נבקש להוסיף את ק  

  2נספח   .89
אישור   –

 ביטוח 

נ ביטול/שי
וי  

 ה יסהפול

.מתקבלתבקשה ה " 30" בספרות " 60ליף את הספרות " ש להחנבק  

מסמכי    .90
 המכרז 

]הערה  נב 26.3 הסעיף.  את  למחוק  אינן    –קש  הביטוח  חברות 
 ים[. עוברות על דרישות חוזיות של מבוטח 

: פטהמשחק יימ מוסכם כי    

כי  מתחייב  לן()הקב עהההצ מגיש"
ה בכתב מהחברה  ריש לקבלת ד בכפוף

ך  בתוהקבלן  אי צימ "(שה הדרי: " ן)להל
 השמים ממועד קבלת הדרי י 41

  ותשרדנה  חטוהבי פוליסות מ  העתקים
" ("טוחהבילהלן: "מסמכי  )  

מסמכי    .91
 המכרז 

"העתקים  26.4 המילים  את  להחליף  נבקש  השנייה  בשורה 
"אימפוליסות   במילים  הנדרשות"  ביטוח  הביטוח  שור 
 כת הביטוחים". ד על עריחתום המעי

. לעיל 90תשובה   ראה  

  מסמכי  .92
 ם ההסכ

.מתקבלתהבקשה  ק את המילים "בלעדית". ובשורה הראשונה נבקש למח  11.1  

  מסמכי  .93
 ם ההסכ

השנייהבשו 11.2 נבקש רה  לרכוש"  "ו/או  המילים  לאחר   ,
 קבלן על פי דין". להוסיף את המילים "שבאחריות ה 

. נדחיתהבקשה   

  מסמכי  .94
 ם ההסכ

 גין" במיליםבשונה נבקש להחליף את המילה "ה הראבשור 11.3
 "על פי". 

.מתקבלתהבקשה   

  ימסמכ   .95
 ם ההסכ

קבלני    וק את המילים "על שםבשורה השלישית נבקש למח  11.5
]הערה   מטעמו".  הספק  פ  –המשנה  של  הביטוח  וליסות 

ית בגין  הישירה ו/או אחריותו השילוח מכסות את אחריותו  
אולם המשנה,  בשם הקבלני    קבלני  מופיעים  אינם  משנה 

בה  קבלנ מהמבוטח.  כי  דרשתם  אף  יערכו  שך  המשנה  י 
בהתאם  נביטוחים   בסעיף  פרדים  המפורטים  לתנאים 

11.14 .] 

.  66כנ"ל בתשובה מס'   

  סמכימ  .96
 ם ההסכ

קשה נדחית. הב (".3(" במילים "שלוש )7מילים "שבע )נבקש להחליף את ה 11.6  

  מסמכי  .97
 ם ההסכ

.מתקבלתקשה הב במילה "מקדמי".  להחליף את המילה "יסודי" נבקש 11.7.2  

  סמכימ  .98
 ם ההסכ

נבקש 11.14 השלישית  המתחיל    למחוק   בשורה  המשפט  את 
פו של הסעיף, עד לסול הביטוחים"  במילים "אף הם את כ 

נ "ביטוחים  המילים  את  במקומו  בהתאם ולכתוב  אותים 
 ף פעילותם". לאופי והיק

 הבקשה נדחית. 

  כימסמ  .99
 ם כההס

 ם "ו/או לפצות".בקש למחוק את המיליבשורה השלישית נ 11.15
"ו/או המילים  את  למחוק  נבקש  הרביעית    בשורה 

 בעקיפין". 

.תקבלתמהבקשה   

  מסמכי  .100
 ם סכהה

הש 11.17 "הביטוחים בשורה  המילים  את  למחוק  נבקש  לישית 
ביט אישור  נספח  לפי  הספקשנערכו  במקומן  וח  ולכתוב   "

 לכיסוי הרכוש שבבעלותו".וש שיערוך רכ "ביטוח ה

.מתקבלתהבקשה   
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עמוד  מס'

 ספחנ/
מס' 
 סעיף

 מענה החברה   פירוט השאלה 

  כיממס  .101
 ם ההסכ

בע" במילה  להחליף את המילה "ששורה השביעית נבקש  ב 11.18
 "שלוש". 

. נדחיתהבקשה   

  מסמכי  .102
 ם ההסכ

"ל  למחוק אתבשורה השנייה נבקש   11.21 לא    רבות, אךהמילים 
תביעה שנעשו בתום לב מתן הודעה ו/או הגשת    מוגבל, אי

 או מי מטעמו"./ל ידי הספק וע

. נדחיתהבקשה   

  מסמכי  .103
 ם ההסכ

"ל 11.22 המילים  את  להחליף  יאנבקש  מא  ימי   7-וחר  ם )שבעה( 
 ממועד" במילה "עם" 

.מתקבלתהבקשה   

  מסמכי  .104
 ם ההסכ

נ 11.23 הראשונה  אבשורה  להחליף  "מת בקש  המילה    לה"ת 
 ". קדמי במילה "מ

.מתקבלתהבקשה   

  מכימס  .105
 ם ההסכ

. נדחיתהבקשה  יף. למחוק את הסענבקש  11.28  

  מסמכי  .106
 ם ההסכ

. נדחיתהבקשה  למחוק את הסעיף.  נבקש 11.29  

  כימסמ  .107
 ם ההסכ

ית נבקש למחוק את המילים "לרבות שליחיו  רה הרביעבשו 11.31
 ני". או זמ  ואלה שיועסקו באופן מקרי

. נדחיתהבקשה   

 
 

בא .2 במאין  זהמור  הבהרות  לגר  סמך  לפג כדי  ו/או  בהוראה  וע  מההו  כל וע  במסגרשהיא  המפורטות  מסמכי  ראות  ת 
 . וההסכם המכרז

 

 .  בלבד הסכם שייחתם עם הזוכהעודכנו בהבקשות שהתקבלו ימובהר בזאת כי כלל  .3

 

 תכם. ונשמח להשתתפ .4

 ד רב, בכבו                                                                                                                                         
 

 צקי ליאור לנצ'י
 יותמחלקת רכש והתקשרו מנהל                                                                                       

 בע"מ  2010בים אבי  ימ                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 מכרז יק  עתק: תה
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 'חח ספנ
  20  יףלפי סע ניקוד איכותטובת ל ת רכביםשטיפת שירומתן  – 2פרק  ב הניתנים שירותים נוספיםל הרה עהצ

 למכרז 
 
 

 
 ___ _ _______רד_____ משת/חבר של   ______________בתפקידמש מש __,______________ ___ אני הח"מ  

 _____________. ___ ___   ח.פ/ע.מ"(,   ע ציהמ"  )להלן:

 ה להלן:בטבלנים הנתואת  מאשרהנני   י הנ"ל,דימתוקף תפק 

 
 

 מס'
 

 קטגוריית שירות 
 

 
האם קיים  

 השירות? 
 [ / לא ]כן

 

 
  השירות המוצע ה מילולית שלרחבה

 דעת החברה לפי שיקול  לצורך ניקוד איכות

 
1.  

 
מיכה ות  ות בק אופיסשיר מתן 

ין השעות  ב ' דעד  א' ם מיונית ביטלפ
ה' בין השעות   בימיו  17:00עד   08:00

  המוקד אינו פעיל)  16:00עד   08:00
 .  (ערבי חגבימי שישי ו 
 

  

2.   
שירות איזור אישי באתר האינטרנט  

  ת צריכה שלהמאפשר: ייצוא דוחו
 שטיפות. 

  

 
 
 
 

        

   עציחותמת המ  יע המצ  תימתח  יע המצשם   תאריך 
 ( גיד)במקרה של תא

 

 
 
 

 


