28/10/2021
החברה הכלכלית קריית ארבע-חברון בע"מ
מכרז פומבי מס'  6/21לאספקה ,התקנה והפעלה של עמדות הטענה לרכבים חשמליים
מסמך הבהרה מס' 2

להלן הבהרות יזומות מאת המזמינה (לשם נוחות ,התשובות מנוסחות בלשון זכר):
#
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**הבהרה יזומה מטעם המזמינה**

.4

נספח א'4
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כללי

**הבהרה יזומה מטעם המזמינה**

.5

חוזה

76

40.1

.6

נספח
ב'()2א

82

6.1

.7

נספח
ב'()2א
נספח
ב'()2א

83

6.4

83

6.4

.9

נספח
ב'()2א

83
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בשורה  4לסעיף זה ,תמחק ההפניה "ב' 6א'"
ובמקומה יצוין "ב'()2ב".
נבקש כי תמחק המילה "למערכת" נבקש כי
יימחקו המילים "או עבור" נבקש כי יימחקו
המילים "הניתנים לכיסוי" ובמקומן יצוינו
המילים "המבוטחים"
נבקש כי יימחקו המילים "או לאתרים שבהם
מותקנת המערכת"
נבקש כי יימחקו המילים "כן הביטוח מורחב
לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של
הקבלן עקב הפסקה באספקת זרם החשמל
כתוצאה מסיכוני אש מורחב (למעט פריצה שוד
והרחבת כה"ס)"
נבקש כי יימחקו המילים "סעיף  "6ובמקומן
יצוין "סעיף "11

.10

נספח
ב'()2א
נספח
ב'()2א
נספח
ב'()2א
נספח
ב'()2א

83

9

83

10

83

11

83

12.3

.8

.11
.12
.13

עמוד

סעיף

פירוט שאלה

מענה
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לאחר בחינת הדרישות החלות על המציע ,ולאורתשובות לשאלות ההבהרה שפורסמו ביום
 ,19.10.2021זקוקה חברתנו לאורכה לגיבוש
ההצעה והכנת המסמכים ,ולפיכך פונה בזאת
לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות ב14-
ימים.
לאור כך כי עלינו לכלול בהגשה אישור רואהחשבון חיצוני מתאים ,ולאור בקשת ההבהרה
המפורטת מטה ,נבקש לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות לתאריך  7.11.2021בשעה .15:00
**הבהרה יזומה מטעם המזמינה**

הבקשה מתקבלת ,יובהר כי המועד האחרון
להגשת הצעות הינו ה 4/11/2021בשעה 15:00

נבקש כי יימחקו המילים "על הקבלן"
ובמקומן יצוין "רשאי הקבלן"
נבקש כי תמחק המילה "תמיד"
נבקש כי יימחקו המילים "ו/או ביטוח חסר
ו/או הפרת תנאי פוליסה"
נבקש כי לאחר המילים "ועל הקבלן"
תתווסף המילה "לפעול"

יובהר כי רשויות מקומיות הינן עיריות (ערים),
מועצות מקומיות ומועצות אזוריות בלבד .עוד
יובהר כי הגדרת תאגידים עירוניים הינה כוללת
כל תאגיד אשר הינו בבעלות של הרשויות
המקומיות כמוגדר לעיל וכן איגודי ערים ו/או
אשכולות.
יובהר כי הניקוד בסעיף איכות איתנות פיננסית
לא ינתן באופן יחסי ולא ינתן רק בגין מחזור
מעבר לנדרש בתנאי הסף -אלא ינתן בצורה
להלן:
מחזור של עד  100מליון  ₪נק' אחת
מחזור של  100-200מליון  ₪שתי נקודות
מחזור של מעל  200-300מליון  ₪שלוש נקודות
מחזור של  300-400ארבע נקודות
מחזור של מעל  500מליון חמש נקודות
יובהר כי ניקוד איכות ינתן ע"ב מספרי העמדות
המוצהרים בנספח זה .עוד יובהר כי ככל ומציע
לא יצהיר על מספר עמדות אזי לא יקבל ניקוד
איכות בגין הרכיב שלא הוצהר עליו -עוד יובהר
כי האסמכתאות המצורפות הינן לשם בדיקת
התצהיר והוכחת הכמויות בלבד.
הבקשה מתקבלת ,בשורה הרביעית תימחק
ההפניה "ב' 6א'" ובמקומה יצוין "ב'()2ב".
הבקשה מתקבלת

הבקשה מתקבלת
אין שינוי במסמכי המכרז

הבקשה מתקבלת
הבקשה מתקבלת
הבקשה מתקבלת
המילים "ו/או ביטוח חסר" ימחקו
הבקשה מתקבלת

.14

נספח
ב'()2ב

.15
מסמך
הבהרה 1

85-86

כללי
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42

בהתאם לחוזר ביטוח מס'  2019-1-6מיום
 15.5.2019של הממונה על השוק ההון ביטוח
וחסכון ,החל מיום  1.12.19קימת חובה על חברות
הביטוח להנפיק אישורי ביטוחים בנוסח האחיד
החדש המפורט בחוזר הביטוח .לאור זאת אין
אפשרות לפי הוראות הממונה על שוק ההון
והביטוח להנפיק אישור ביטוחים בנוסח המצורף
למסמכי המכרז ועל כן אישור הביטוחים שינופק
יהיה בנוסח האחיד החדש המפורט בחוזר
הביטוח ואשר יכלול את דרישות הביטוח
המפורטות במסמכי המכרז והניתנות ליישום על
גבי אישור הביטוח האחיד החדש .לפיכך ,נבקש
לקבל אישור קיום ביטוחים בנוסח החדש.
נודה להבהרתכם ביחס למידע אשר יש לספק
ביחס לאיתנות הפיננסית של המציע ,ככל
שהמציע אינו עומד בתנאי הסף ומבקש להסתמך
על האיתנות הפיננסית של חברת האם של
המציע  .ככל שנדרש לספק מידע ביחס לאיתנות
הפיננסית של המציע עצמו ,אנא ספקו את
הפורמט הרצוי ,היות והפורמט של נספח א5-
(אישור רואה חשבון לעניין איתנות פיננסית) אינו
מתאים.

הבקשה מתקבלת נוסח חדש מצורף

יובהר כי יש לצרף את נספח א' 5-מלא כנדרש
כך שניתן להוכיח עמידה בתנאי סף  .16.3יובהר
עוד כי ככל והמציע מוכיח עמידה בתנאי סף זה
באמצעות בעל שליטה ,אזי על המציע לצרף
מסמך /אישור רו"ח המאשר את המחזור
הכספי של המציע בשנים  2018,2019,2020וזאת
כדי לקבל ניקוד איכות  .ככל ולא יצורף אישור
רו"ח על שם המציע עצמו לא ינתן ניקוד איכות
לאיתנות פיננסית למציע.

במקרה של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה ובמענה לשאלות ההבהרה.
מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ,ועל המציע לצרפו להצעתו שתוגש לתיבת המכרזים
כאשר הוא חתום על ידו.
שם המציע_________________

חתימה _________________

