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 חברון בע"מ -החברה הכלכלית קריית ארבע

 לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות הטענה לרכבים חשמליים 21/6מכרז פומבי מס' 

 1הבהרה מס' מסמך  

 

 : התשובות מנוסחות בלשון זכר( , )לשם נוחות  המזמינההבהרות יזומות מאת להלן 

 

הזמנה  # 
/ 

 חוזה
 נספח /

 מענה  פירוט שאלה  סעיף עמוד 

המסגרת   6 2 הזמנה   .1 הסכם  תקופת  הארכת  כי  נבקש 
מראש   הזוכה  הקבלן  באישור  תיעשה 

 ובכתב. 

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי לכל עמדה יש  
קיים  חודשים. יובהר עוד כי    120תקופת הפעלה של  

ביטוי   לידי  המביא  נוספות  עמדות  להקמת  מנגנון 
 וביקושים.שיקולים כלכליים מסחריים  

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   6 2 הזמנה   .2
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

הבקשה מתקבלת חלקית. בסיפא של הסעיף  לאחר  
יתווסף   המזמינה"  רצון  "לשביעות  המילים 

ובמסמכי    ",כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות 
 המכרז". 

בקשר   7 2 הזמנה   .3 הקבלן  אחריות  כי  להבהיר  נבקש 
כי   באישור  מסתכמת  החשמל  לחיבור 

 העבודות בוצעו כראוי. 

ונדרש   ככל  כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
חיבור חדש/הגדלה אזי המזמינה תישא בתשלומים  
לחח"י בגין החיבור החדש/הגדלתו ואילו העבודות  

 השונות הנלוות יהיו ע"ח הקבלן.
נבקש להבהיר כי חילוט הערבות אינו בגדר   17 3 הזמנה   .4

לגובה   עד  רק  ויתאפשר  מוסכם  פיצוי 
כתוצאה   למזמינה  בפועל  שנוצרו  הנזקים 
מהתחייבויותיו   באיזו  הזוכה  עמידת  מאי 
כי חילוט   נבקש להבהיר  לפי המכרז.בנוסף 
סופי   סעד  יהיה  אלו  סעיפים  לפי  הערבות 
וממצה של המזמינה אשר לא תהיה זכאית  

תרו הסכם  לכל  המכרז,  מכוח  נוספת  פה 
במקרה   למעט  דין,  כל  לפי  או  ההתקשרות 
שבו חילוט הערבות לא כיסה את הנזקים.  
כמו כן נבקש כי תינתן לזוכה, בטרם חילוט  

ימים אשר במהלכם   14הערבות, תקופה של  
 יוכל לרפא את ההפרה הנטענת. 

 הבקשה מתקבלת. 

האחרון לרכישת  מבוקש לדחות את המועד   2 4 הזמנה   .5
אנו   ההבהרה  בשאלות  המכרז.  מסמכי 
מבקשים הקלות לעמידה בתנאי המכרז ורק  

בתנאי הסף   עומדים  אנו  כי  וידוא    – לאחר 
 הגיוני שנרכוש את מסמכי המכרז. 

בתנאי   נעמוד  שלא  בידיעה  אותם  לרכוש 
 הסף אינה רלוונטית. 

הבקשה מתקבלת, יובהר כי המועד האחרון לרכישת  
 15:00בשעה   28/10/2021הינו המסמכי המכרז  

נא אישורכם לדחיית מועד שאלות ההבהרה   4 4 הזמנה   .6
מועד    5ב   ימי עסקים ובמקביל לדחות את 

ב המכרז  על    14-הגשת  וזאת  עסקים,  ימי 
באופן   הצעתו  להגיש  למציע  לאפשר  מנת 

 .מלא וראוי למכרז

הבקשה מתקבלת, יובהר כי המועד האחרון להגשת  
 15:00בשעה  24/10/2021שאלות הבהרה הינו ה

מבוקש לדחות את המועד האחרון להגשת  - 5 4 הזמנה   .7
 ההצעות. 

הגשת שאלות ההבהרה סמוכה מדי למועד  
זמן   יותר  ונדרש  ההצעות  להגשת  האחרון 
פרסום   עד  ימים  כמה  לוקח  כלל  )בדרך 

בכדי   המסמכים  התשובות(  את  להכין 
תשובות   קבלת  לאחר  והאסמכתאות 

 ההבהרה 
  10מבקשים שתאריך ההגשה יהיה לפחות    -.

ימי עבודה           ממועד קבלת התשובות  
 .לשאלות המציעים

הבקשה מתקבלת, יובהר כי המועד האחרון להגשת  
 15:00בשעה  1/11/2021הצעות הינו ה

כי   1.5 6 הזמנה   .8 להבהיר  בהתאם  נבקש  הזכייה  ביטול 
מלוא   לתשלום  בכפוף  יעשה  זה  לסעיף 
למזמינה   שניתנו  השירותים  בגין  התמורה 
ו/או לעבודות שבוצעו ע"י הזוכה עד למועד  

 הביטול בפועל. 

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי סעיף זה חל על  
התהליך המכרזי ובגין סעיפי ביטול ההתקשרות יש  

בס' בסעיפים  עוד    76עמ'  41התייחסויות  למכרז. 
 יובהר כי במכרז קיימים מנגנוני פיצוי. 



עוד נבקש כי במקרה בו הושקעו השקעות על  
ידי הזוכה לצורך ביצועו של ההסכם, יפוצה  

 הזוכה בעבור ההוצאות כאמור.
לסעיף זה צוין כי רכישה מזכה את    3בשורה   3.2 6 הזמנה   .9

 המציע בעותק קשיח, 
המציע יגיש את הצעתו    נבקש אישורכם כי

התפרסמה   אשר  המכרז  חוברת  באמצעות 
 באתר הרשות. 

 הבקשה מתקבלת, מאושר כמבוקש. 

הפסקה   4.3 7 הזמנה   .10 בסוף  ההפניה  את  לתקן  נבקש 
 .(9)מפנה לסעיף 

לסעיף   הפניה    9ההפניה  תופיע  ובמקומה  תימחק 
 . 13לסעיף 

לעיל   4.3 7 הזמנה   .11 האמור  כי  לחדד,  יבוצע  נבקשכם, 
ההצדקה   בחינת  תוך  הקבלן  עם  בתיאום 
הכלכלית/ המסחרית וככל שתידרש החלפת  
תפצה   לאתר,  מאתר  עמדות  ניוד  ו/או 
עלויותיו,   מלוא  בגין  הקבלן  את  המזמינה 
הפעלת   מאי  ההכנסה  אובדן  בגין  לרבות 

 עמדה בתקופת ההחלפה/הניוד. 

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי כל המיקומים  
ורה משותפת בהתאם למנגנונים הקבועים  יקבעו בצ 

במסמכי המכרז, וכן הפיצוי והשיפוי ויתבצעו גם כן  
ובמסמכי   בהסכם  הקבועים  למנגנונים  בהתאם 

 המכרז. 

המסגרת   4.4 7 הזמנה   .12 הסכם  תקופת  הארכת  כי  נבקש 
מראש   הזוכה  הקבלן  באישור  תיעשה 

 ובכתב. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. ראה תשובה לעיל. 

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   4.4 7 הזמנה   .13
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

הבקשה מתקבלת חלקית. בסיפא של הסעיף  לאחר  
יתווסף   המזמינה"  רצון  "לשביעות  המילים 
",כמוסכם וכמפורט בהסכם ההתקשרות ובמסמכי  

 המכרז". 
"המלא   4.5 7 הזמנה   .14 המילים  את  להחליף  נבקש 

בחוזה"   ולמוגדר  דין  לכל  בכפוף  והמוחלט 
עם   ראשונית  להתייעצות  "בכפוף  במילים 

 הקבלן הזוכה". 

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי העניין מוסדר  
עמ'    36במסגרת המנגנון לקביעת מיקום עמדה בס'  

75. 

 :נבקש להבהיר 4.5 7 הזמנה   .15
הגדלה של כמות עמדות הטעינה   .1

או   ובהסכמתו  הקבלן  עם  בתאום  תעשה 
הצדקה   שישנה  ככל  ורק  אך  לחילופין, 

 .כלכלית להגדלת הכמות כאמור
הקטנה של כמות עמדות הטעינה   .2

תעשה אך ורק עד למועד הזמנת הציוד על  
לאחר   כאמור  הקטנה  בוצעה  הזוכה.  ידי 
הזוכה   את  המזמינה  תשפה  הציוד,  הזמנת 

 .זקיו ככל שנגרמו וכנגד אסמכתאות כדיןבנ
יהיה בהם   ככל ששינויים בפרטי העבודות, 
כדי להשית עלויות משמעותיות על הקבלן,  
את   המשקף  לקבלן  תשלום  בגינם  ישולם 

 העלויות החדשות שהושתו עליו. 

מנגנונים   כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
בעמ'   קיימים  עמדות  סעיפים  75להקמת  .  37ו  36, 

עמ'    13יובהר עוד כי מנגנון לשיפוי היזם קיים בס'  
13 . 

 :נבקש להבהיר 4.7 8 הזמנה   .16
הגדלה של כמות עמדות הטעינה   .1

או   ובהסכמתו  הקבלן  עם  בתאום  תעשה 
הצדקה   שישנה  ככל  ורק  אך  לחילופין, 

 .כלכלית להגדלת הכמות כאמור
הקטנה של כמות עמדות הטעינה   .2

ד הזמנת הציוד על  תעשה אך ורק עד למוע
לאחר   כאמור  הקטנה  בוצעה  הזוכה.  ידי 
הזוכה   את  המזמינה  תשפה  הציוד,  הזמנת 

 .בנזקיו ככל שנגרמו וכנגד אסמכתאות כדין
יהיה בהם   ככל ששינויים בפרטי העבודות, 
כדי להשית עלויות משמעותיות על הקבלן,  
את   המשקף  לקבלן  תשלום  בגינם  ישולם 

 שהושתו עליו. העלויות החדשות 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

נבקש להחליף את המילים   4.8 8 הזמנה   .17 שורה תשיעית, 
ו/או   המזמינה  ידי  על  שיקבעו  "כפי 
בהסכם   "המפורטות  במילים  הרשויות" 

 זה".

 הבקשה מתקבלת 

נבקש להבהיר את משמעות המונח העברה   7 10 הזמנה   .18
לידי הקבלן ומה המשמעות עבור הקבלן אם  
הועבר אליו הזיכיון ואם לאו? האם יש לכך  
על   או  חיוביו  על  אופרטיבית  משמעות 

 ?זכויותיו
כאמור   הזיכיון  העברת  כי  לקבוע  נבקש 

 תעשה בכפוף לקבלת אישור הקבלן לכך 

זה   סעיף  כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
במסגרת   המזמינה  ע"י  שיירכשו  לעמדות  מתייחס 

עוד   יובהר  ממומנות.  משמעות  עמדות  לכך  אין  כי 
 אופרטיבית למעט תשלום הזיכיון. 

זכאי   8.2 10 הזמנה   .19 יהיה  לה  שהתמורה  להבהיר  נבקש 
תעריף   בין  ההפרש  היא  הזוכה,  המציע 

( לצרכן  להצעת  P1/P2הטעינה  בהתאם   ,

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי המציע הזוכה  
בהתאם   השונים  מהמשתמשים  תשלומים  גובה 
לתעריפים בהצעתו במכרז זה )בניכוי הנחות( וכי לא  



א' בנספח  צריכת  2המציע  תעריף  לבין   )
( שייגבה  החשמל בפועל באותו חודש )תעו"ז 

אחר(,   חשמל  יצרן  ע"י  )או  חח"י  ידי  על 
( לחברה  התגמולים  בהתאם  P3בניכוי   ,

 (. 2להצעת המציע בנספח א'

נוספת אל המציע תמורה  לתשלומים    תועבר  מעבר 
אשר יגבה מהמשתמשים. עוד יובהר כי המציע ידרש  
להצעתו   בהתאם  תגמולים  למזמינה  להעביר 
והמציע   )ככל  החשמל  צריכת  בגין  ותשלומים 
משתמש בחיבור חשמל של המזמינה והמזמינה היא  

 זאת אשר משלמת לחח"י את חשבונות החשמל( 
"לשביעות רצון  נבקש להחליף את המילים   11.2 12 הזמנה   .20

ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

הסעיף    של  בסיפא  חלקית.  מתקבלת  הבקשה 
ההתקשרות   בהסכם  וכמפורט  ",כמוסכם  יתווסף 

 ובמסמכי המכרז".

 " 14" ויכתב "להלן בסעיף 8ימחק "להלן בסעיף  .נבקש לתקן את ההפניה שבסוף הפסקה 11.8 12 הזמנה   .21
המסגרת   12.1 12 הזמנה   .22 הסכם  תקופת  הארכת  כי  נבקש 

מראש   הזוכה  הקבלן  באישור  תיעשה 
 ובכתב. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. ראה תשובה לעיל. 

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   12.1 12 הזמנה   .23
דומה,   ביטוי  כל  או  ולהחליפן  המזמינה", 

בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 
 ההתקשרות" 

הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות  
וכמפורט   ",כמוסכם  יתווסף  המזמינה"  רצון 

 בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".

נבקש להבהיר כי ביטול ההסכם, מכל סיבה   12.2 12 הזמנה   .24
של   מחדל  או  מעשה  בשל  שאינה  שהיא, 

בסעיף  הקבלן,   הקבוע  השיפוי  מנגנון  יחול 
13.2 . 

זה   סעיף  כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
מתייחס   ואינו  בלבד  המסגרת  לתקופת  מתייחס 

 לתקופת ההפעלה בגין כל עמדה ועמדה.

סעיף   12.3 13 הזמנה   .25 בין  היחס  מה  להבהיר    12.1נבקש 
 12.3לסעיף 

בתוך תקופת   כי  יובהר  במסמכי המכרז.  שינוי  אין 
המסגרת  רשאית    ההתקשרות  אורכה(  )לכל 

המזמינה בהתאם למנגנונים הקבועים בהתקשרות  
וכי    -זאת אל הקבלן להקמת עמדות הטענה  לפנות 

תהיה   עמדה  הפעלהלכל  חודשים   120של    תקופת 
 ללא תלות בתקופת ההתקשרות המסגרת. 

מס'   **הבהרה יזומה מטעם המזמינה** 13 13 הזמנה   .26 חדש  סעיף  תת  ככל  13.6יתווסף  כי  "יובהר   :
וגובה המעקים/או התמיכות יהיה נמוך יותר מעלות  

אזי מעבר לפיצוי בגין    -העמדות לפי נספח תשתיות
ישופה הקבלן באמצעות המנגנון  לעיל    –לעיל    13.2.4

 בגין הפער כאמור. " 
אפשרויות  נבקש   13.2 13 הזמנה   .27 בין  הבחירה  כי  להבהיר 

ובאופן   הצדדים  בהסכמת  תעשה  השיפוי 
 .אשר יכסה את נזקיו של המציע הזוכה

האמור   אף  על  כי  בנוסף  נבקש  בנוסף 
סיבה,   מכל  ביטול  של  במקרה  בסעיפים, 

 יגלם הפיצוי גם את העדר הרווח המובטח. 

 .13עמ'  13.1אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   14.1 13 הזמנה   .28
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות  
וכמפורט   ",כמוסכם  יתווסף  המזמינה"  רצון 

 בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".

עיכובים  נבקש   14.3 13 הזמנה   .29 של  במקרה  כי  להבהיר 
בהשלמתן   ו/או  העבודות  ביצוע  בתחילת 
אשר אינם באשמת הקבלן ו/או אשר נובעים  
מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה, לרבות,  

  9.1אך לא רק, עיכובים המפורטים בסעיף  
יהיה אחראי    11בעמ'   אין הקבלן  להזמנה, 

ולוחות   לעיכוב בהשלמת העבודות  בשל כך 
 מת העבודות יוארכו בהתאםהזמנים להשל

 11עמ'  9.1אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 

לא   14.5 14 הזמנה   .30 והעירייה  החברה  כי  להבהיר  נבקש 
יערכו שינויים אשר יש בהם כדי להטיל על  
המציע הזוכה עלויות נוספות שלא התחייב  
כאמור   שינויים  אם  )אלא  מפורשות  להן 

 נדרשים על פי דין(.

 שינוי במסמכי המכרז. אין 

את   14.5 14 הזמנה   .31 החברה  של  מוקדם  לאישור  הדרישה 
עם   השימוש  הסכם  השימוש/נוסח  תקנון 
שינויים   לעריכת  דרישה  ו/או  הלקוחות 
הטעינה   עמדות  להפעלת  כתנאי  והטמעתם 
במכרזים   גם  מקובלת  ואינה  סבירה  אינה 
המדובר   בתחום.  אחרים  מוניציפאליים 

המיושם   אחיד  ולאור  בתקנון  הארץ  בכלל 
 האמור, נבקשכם להסיר את דרישתכם זו. 

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כמבואר בסעיף כי  
את   לעכב  בהם  אין  העדרו  או  המזמינה  אישור 

 הפעלת העמדות. 

הסף   16.2 15 הזמנה   .32 תנאי  את  להוכיח  ניתן  כי  אשרו  אנא 
או   במישרין  המחזיקה,  חברה  באמצעות 

 ומעלה במציע.   50%-בעקיפין, ב

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כמבוקש כי ניתן  
להוכיח את תנאי הסף באמצעות חברה המחזיקה,  

 ומעלה במציע.  50%-במישרין או בעקיפין, ב
מבוקש להקל בתנאי סף זה ולהכיר באזורי   16.4 15 הזמנה   .33

 מסחר כאתרים ציבוריים.
לעמוד   ניתן  כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
כמוגדר   משנה  קבלן  באמצעות  גם  הסף  בתנאי 

. עוד יובהר כי חלה שגיאת    16עמ'    16.6בסיפא של ס'  



עד כה השתתפנו בעשרות מכרזים ואף אחד  
של  מהם   גדולה  כה  כמות  דרש  לא 

ציבוריים   באתרים  טעינה  עמדות/שקעי 
 )רשויות מקומיות/עיריות( בלבד. 

יש לראות    14דפוס וכי בכל מקום שבו יש הפניה לס'  
 עם אותה תת הפניה.  16את ההפניה כס' 

רשום " למציע ניסיון מוכח בהקמה, ניהול,   16.4 15 הזמנה   .34
טעינה עמדות  של  והפעלה   (AC)  תפעול 

ציבוריות , כולל מכירת חשמל באופן ציבורי  
עמדות    40מלא, בארץ או בחו"ל, בהיקף של  

שקעים, במצטבר, מספר אתרים ו/או    80או  
 .אתר אחד יחד עם כלל העמדות

להוריד    בארץ מבקשים  יחסית חדש  תחום 
 עמדות ציבוריות  30-ל

לעמוד   ניתן  כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
כמוגדר   משנה  קבלן  באמצעות  גם  הסף  בתנאי 

 .  16עמ'  16.6בסיפא של ס' 

עמדות  - 16.5 15 הזמנה   .35 בהקמת  להכיר    DCמבוקש 
ציבוריים   כאתרים  דלק  בתחנות  והפעלתן 

ה   זה. עמדות  ועמידה  בתנאי סף    –לקיום 
DC    מתעכבות בהפעלתן בשל התלות בחח"י

ולכן קיים קושי להפעיל עמדות אלו. עד כה  
כ   מחכות    DCעמדות    15  –התקנו  אשר 

כבר למעלה משנה   ידי חח"י  על    – להפעלה 
 ברשויות מקומיות שונות בארץ.

במס  שינוי  לעמוד  אין  ניתן  כי  יובהר  המכרז.  מכי 
כמוגדר   משנה  קבלן  באמצעות  גם  הסף  בתנאי 

 .  16עמ'  16.6בסיפא של ס' 

ניהול   16.5 15 הזמנה   .36 בהקמה,  מוכח  ניסיון  למציע  רשום" 
ציבוריות   טעינה  עמדות  של  והפעלה 

באופן  (DCמהירות חשמל  במכירת  (כולל 
של   בהיקף  בחו"ל,  או  בארץ  מלא,  ציבורי 

מהירהעמדת   אחת  ( DC) טעינה  ציבוריות 
 לפחות 

בארץ למול    DCאין משמעות לכמות עמדות  
AC    ורק תוכנה  אותה  היא  התוכנה  שכן 

החומרה משתנה )העמדה בעלת הספק גבוה  
בודדות    DCיותר(. בנוסף יצוין כי יש עמדות  

לתת   מבקשים  בישראל.  כיום  מותקנות 
אפשרות גם למציעים נוספים ולמען תחרות  

 לכן לבטל סעיף זה . הוגנת 

לעמוד   ניתן  כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
כמוגדר   משנה  קבלן  באמצעות  גם  הסף  בתנאי 

 .  16עמ'  16.6בסיפא של ס' 

נבקש למחוק את היכולת להוכיח את תנאי  - 16.6 15 הזמנה   .37
הסף באמצעות קבלן המשנה. לחלופין נבקש  
למחוק את היכולת להוכיח את תנאי הסף  
בחו"ל.   טעינה  עמדות  הקמת  באמצעות 
חברות   של  רב  מספר  קיימות  כי  מובהר 
בארץ שהינן בעלות ידע, ניסיון ויכולת לבצע  
את הפרויקט, וכי הינן יכולות לעשות את זה  
עם   המקומית,  הרגולציה  עם  הכרות  תוך 

 הרשויות המוסמכות וכיו"ב. 

בהתקשרות  - מוכח  ניסיון  למציע  רשום" 
( שלושה  לפחות  ציבוריים  3מול  מזמינים   )

( תשעה  לפחות  או  (מזמינים    9בישראל 
פרויקט   ביצוע  לצורך  בחו"ל,  ציבוריים 
פריסה וניהול של עמדות טעינה חשמליות.  

 ציבורייםגופים   2מבקשים לפחות 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 אנא אשרו כי המכרז יוגש באופן הבא:  18 18 הזמנה   .38

 שתכיל בתוכה:   1מעטפה 

חוברת אחת כרוכה בספירלה של   .1

המכרז   מסמכי  של  מקור  עותק 

בר"ת  וחותמת    חתום  עמוד  בכל 

מורשה   חתימת  וכן  המציע 

המיועדים   במקומות  החתימה 

האסמכתאות   בצירוף  לכך 

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי יש לצרף שתי  
בסע'   כמוגדר  ספירלה  מסמכי    18.2חוברות  של 

כמקור   בולט  באופן  מסומנת  האחת  כאשר  המכרז 
והשניה כהעתק. במידה ויש חלקים חסויים אזי יש  

ולצרף עותק מושחר וכן סריקה    18.10לפעול לפי סע'  
צרף  של העותק המושחר בהתקן הנייד. כמו כן יש ל

כל   שבו  נייד  התקן  וכן  חתומים  הסכמים  שני 
 המסמכים לעיל סרוקים ובכללם ההצעה והערבות.



מהמציע   הנדרשים  והאישורים 

בהדפסה   יודפסו  המכרז  )מסמכי 

 דו"צ(.

חוברת אחת של עותק צילומי של   .2

לעיל    1החוברת המפורטת בסעיף  

החסויים   החלקים  כאשר 

 מושחרים ובצירוף מסמך נימוק.

של  חוברות    2 .3 מקור  עותקי  של 

בר"ת   עמוד  בכל  חתום  ההסכם 

וחתימת   המציע  חותמת  וכן 

במקומות   החתימה  מורשה 

 המיועדים לכך. 

דיסק און קי הכולל בתוכו סריקה   .4

 של כל החוברות שלעיל.

ושם   מס'  יצוין  המעטפה  על 

 המכרז בלבד 

 שתכיל:   2מעטפה 

  2חלק שני + נספח א'    2נספח א' .1

המציע  טופס הצעת    –חלק שלישי  

 מלא וחתום. 

 ערבות בנקאית. .2

"תקציר   יצוין  המעטפה  על 

 הצעה" 

 RFIDשבב  שתכיל:   3מעטפה 

את   4מעטפה   בתוכה  שתכיל  מאגדת 
 3+ 2+  1מעטפה 

כך   20.7 22 הזמנה   .39 כדלקמן,  הכתוב  את  להוסיף  נבקש 
האמורים   הסעיפים  לפי  הערבות  שחילוט 
שבו   במכרז  אחר  מקום  בכל  )או 
הערבות(,   לחילוט  זכות  לעירייה/למזמינה 

 תתווסף הפנייה: 
"מובהר כי בכל מקום במכרז שבו נקבע כי  
העירייה ו/או המזמינה תהא רשאית לחלט  
ידי   על  הערבות  חילוט  המציע,  ערבות  את 

בת   מוקדמת  להתראה  כפוף  ימים    14יהא 
יבוצע   בגינה  ההפרה  למציע  פורטה  שבה 
ריפא המציע   לא  זו  זמן  ובתקופת  החילוט, 
מעוניינת   שבשלה  הנטענת  ההפרה  את 

ו/ו  או    העירייה  הערבות  בחילוט  המזמינה 
 סיפק הסבר מתקבל על הדעת להפרה".

 אין שינוי במסמכי המכרז 

נבקש להבהיר כי חילוט הערבות אינו בגדר   20.8 22 הזמנה   .40
לגובה   עד  רק  ויתאפשר  מוסכם  פיצוי 
כתוצאה   למזמינה  בפועל  שנוצרו  הנזקים 
מהתחייבויותיו   באיזו  הזוכה  עמידת  מאי 
כי חילוט   נבקש להבהיר  לפי המכרז.בנוסף 
סופי   סעד  יהיה  אלו  סעיפים  לפי  הערבות 
וממצה של המזמינה אשר לא תהיה זכאית  

תרו הסכם  לכל  המכרז,  מכוח  נוספת  פה 
במקרה   למעט  דין,  כל  לפי  או  ההתקשרות 
שבו חילוט הערבות לא כיסה את הנזקים.  
כמו כן נבקש כי תינתן לזוכה, בטרם חילוט  

ימים אשר במהלכם   14הערבות, תקופה של  
 יוכל לרפא את ההפרה הנטענת. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

לשנות   20.8 22 הזמנה   .41 שהערבות  נבקש  שיובהר  כך  הסעיף 
במלואה   תחולט  ולא  מוסכם  פיצוי  אינה 
נזקיה   כיסוי  גובה  עד  רק  תחולט  אלא 
כתוצאה מהפרת ההתחייבות על ידי הקבלן  

 כאמור.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

רק בגין איכות במציע    יובהר כי ניקוד האיכות ינתן **הבהרה יזומה מטעם המזמינה** כללי 23 הזמנה   .42
עצמו בלבד וכן איכות שהודגמה בישראל, ולא בגין  
איכות בחברה קשורה/אם או קבלן משנה. בכל רכיב  
בניקוד   לעמידה  אסמכתאות  למצוא  ניתן  לא  אשר 
האיכות לא ינתן ניקוד כלל. עוד יובהר כי כדי לקבל  



לציין   נדרשים  המציעים  זה  בסעיף  איכות  ניקוד 
ובד של המציע, יש לציין את ניסיון  מנהל אשר הינו ע

הציבוריות   העמדות  של  בהקמה  עצמו  המציע 
האיתנות   את  להציג  וכן  הסף(  בתנאי  )כמוגדר 
אינה   זאת  אם  )גם  עצמו.  המציע  של  הפיננסית 
עומדת בתנאי הסף וזאת ככל והציג איתנות פיננסית  

 של חברה אם כמוגדר בתנאי הסף( 
להבהיר כי בכפוף לעמידה בכלל תנאי  נבקש   22.1 25 הזמנה   .43

הסף, ולהעדר נסיבות בגינן רשאית החברה  
החברה   מציע,  של  זכייה  לבטל  מפורשות 
הניקוד   בעלת  ההצעה  את  לקבל  מחויבת 

 הגבוה ביותר. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

והחילוט   24.3 27 הזמנה   .44 הביטול  זכות  כי  להבהיר  נבקש 
להודעה   כפופה  תהיה  של  כאמור    7בכתב 

מן   יותר  או  חוסר באחד  לגבי  מראש  ימים 
לכך   ובכפוף  הדרושים,  המסמכים 
 שהמסמכים לא הושלמו עד לתום התקופה. 

 הבקשה מתקבלת. יובהר כמבוקש.

לפיצוי   24.4 28 הזמנה   .45 הזכאות  מועד  כי  להבהיר  נבקש 
הזוכה   למציע  בכתב  הודעה  לאחר    7תחול 

המסמכים  ימים מראש וככל שלא הושלמו  
 הנדרשים עד למועד זה; 

 הבקשה מתקבלת 

₪    100-נבקש להפחית את סכום הפיצויים ל 24.4 28 הזמנה   .46
 ליום.

 הבקשה נדחית 

נספח    .47
 2א'

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   1.3 33
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות  הבקשה  
וכמפורט   ",כמוסכם  יתווסף  המזמינה"  רצון 

 בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".

נספח    .48
 2א'

נבקש להבהיר כי ניתן להציע מערכות טעינה   2.10 34
AC  טעינה מערכות   ,DC    ,הפעלה ומערכת 

 כל אחד של חברה / יצרן אחר. 

וקש כי ניתן  אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כמב
טעינה   מערכות  טעינה  ACלהציע  מערכות   ,DC  

 ומערכת הפעלה, כל אחד של יצרן אחר.
נספח    .49

 2א'
אימות   34

 עו"ד
בשורה   טעות  בטעות    4נפלה  שנרשם  כך 

"מס'   "מס'  00/2021המילים  במקום   "
לתיקון  6/2021 אישורכם  נבקש  לכן   ,"

 הטעות בכתב יד בדיו כחול .

 מאושר כמבוקש. הבקשה מתקבלת, 

נספח    .50
 2א'

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   כללי 35
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות  
וכמפורט   ",כמוסכם  יתווסף  המזמינה"  רצון 

 המכרז".בהסכם ההתקשרות ובמסמכי 

נספח    .51
 3א'

דרישתכם   2 38 עם  "מיד  המילים  למחוק  נבקש 
לא   "עד  במילים  ולהחליפם  הראשונה" 

מ דרישתכם    7-יאוחר  ממועד  ימים 
 הראשונה". 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

נספח    .52
 3א'

"דרישה   כללי 38 לפיו  משפט  להוסיף  נבקש 
לא   אלקטרוני  בדואר  ו/או  בפקסימיליה 

 לעניין כתב ערבות זה".תחשב כדרישה 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

נספח    .53
 4א'

נבקש למחוק סעיף זה מאחר שאינו רלוונטי   2 39
 להוכחת ניסיון המציע.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

נספח    .54
 4א'

נבקש להבהיר כי ניתן לעמוד בתנאי הנספח   כללי 39
 באמצעות קבלן משנה.

כי   יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  לעמוד  אין  ניתן 
בסעיפים   משנה  קבלני  באמצעות  הנספח  בתנאי 
ובאופן   זאת  המאפשרים  הסף  לתנאי  התואמים 

 התואם את העמידה בהם.
נספח    .55

 4א'
הינה   4 40 המצ"ב  הטבלה  האם  להבהיר  נבקש 

שעניינו   בלבד  הרביעי  הסף  לתנאי  ביחס 
מזמינים ציבוריים? כיצד מוכיחים את תנאי  

טעינה   עמדות  שעניינם  ציבוריות  הסף 
 איטיות ומהירות? 

הינה   כי הטבלה  יובהר  במסמכי המכרז.  שינוי  אין 
. יובהר עוד כי על המציע  16.4-16.6ביחס לתנאי הסף  

כפי   העבודות  מזמיני  מאת  אסמכתאות  לצרף 
מתחת   הרשומות  בהנחיות  זה  בנספח  שמוגדר 

 לטבלה.
המסגרת   6.4 52 חוזה   .56 הסכם  תקופת  הארכת  כי  נבקש 

מראש  תיעשה   הזוכה  הקבלן  באישור 
 ובכתב. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. ראה תשובה לעיל. 

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   6.4 52 חוזה   .57
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות  
וכמפורט  רצון   ",כמוסכם  יתווסף  המזמינה" 

 בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   6.11 52 חוזה   .58
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות  
המזמינה"   וכמפורט  רצון  ",כמוסכם  יתווסף 

 בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".

עיכובים   6.11 52 חוזה   .59 של  במקרה  כי  להבהיר  נבקש 
בהשלמתן   ו/או  העבודות  ביצוע  בתחילת 

 11עמ'  9.1אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 



אשר אינם באשמת הקבלן ו/או אשר נובעים  
מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה, לרבות,  

  9.1אך לא רק, עיכובים המפורטים בסעיף  
יהיה אחראי  ל  11בעמ'   אין הקבלן  הזמנה, 

ולוחות   לעיכוב בהשלמת העבודות  בשל כך 
 הזמנים להשלמת העבודות יוארכו בהתאם

" **הבהרה יזומה מטעם המזמינה** 6.11 52 חוזה   .60 יכתב   7המשפט  ובמקומו  ימחק  עבודה"    ימי 
 ( ימי עבודה"14המשפט "ארבעה עשר )

נבקש להבהיר את משמעות המונח העברה   8.2 53 חוזה   .61
לידי הקבלן ומה המשמעות עבור הקבלן אם  
הועבר אליו הזיכיון ואם לאו? האם יש לכך  
על   או  חיוביו  על  אופרטיבית  משמעות 

 ?זכויותיו
כאמור   הזיכיון  העברת  כי  לקבוע  נבקש 

 אישור הקבלן לכך תעשה בכפוף לקבלת  

זה   סעיף  כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
במסגרת   המזמינה  ע"י  שיירכשו  לעמדות  מתייחס 

 עמדות ממומנות. 

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   8.6 53 חוזה   .62
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות  הבקשה  
וכמפורט   ",כמוסכם  יתווסף  המזמינה"  רצון 

 בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".

תחליט   8.7 53 חוזה   .63 בו  במקרה  כי  להבהיר  נבקש 
המזמינה לרכוש את עמדות הטעינה במועד  
מאוחר היא תעשה כן במחיר הנקוב בהצעת  

 וריבית. הקבלן ובכפוף להפרשי הצמדה  

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

נבקשכם להבהיר, כי על אף האמור בנוסח   8.7 53 חוזה   .64
בגין   תשלום  דחיית  תיתכן  לא  ההסכם, 
לכל   שיחול  נדחה  למועד  עמדות  רכישת 
ההפעלה.  תקופת  סיום  במועד  המאוחר 
בגין העמדות   נבקשכם לקבוע, כי התשלום 

ימים מתום    80-הנרכשות יבוצע לא יאוחר מ
חוק  הח )ע"ע  החשבון  לו  הומצא  שבו  ודש 

 .(2017-מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

 הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש.

 :נבקש להבהיר 8.10 54 חוזה   .65
הגדלה של כמות עמדות הטעינה   .1

או   ובהסכמתו  הקבלן  עם  בתאום  תעשה 
הצדקה   שישנה  ככל  ורק  אך  לחילופין, 

 .כלכלית להגדלת הכמות כאמור
הקטנה של כמות עמדות הטעינה   .2

תעשה אך ורק עד למועד הזמנת הציוד על  
לאחר   כאמור  הקטנה  בוצעה  הזוכה.  ידי 
הזוכה   את  המזמינה  תשפה  הציוד,  הזמנת 

 .בנזקיו ככל שנגרמו וכנגד אסמכתאות כדין
יהיה בהם   ככל ששינויים בפרטי העבודות, 
כדי להשית עלויות משמעותיות על הקבלן,  

בגינם את    ישולם  המשקף  לקבלן  תשלום 
 .העלויות החדשות שהושתו עליו

 אין שינוי במסמכי המכרז 

של   9.4 54 חוזה   .66 ב'  "חלק  המונח  כי  להבהיר  נבקש 
יוזמנו   שמכוחו  החלק  משמעו  ההסכם" 

 ויותקנו עמדות הטעינה הממומנות.

 יובהרו ההגדררות להלן: 
א'   .1 ממומנות    –חלק  עמדות  רכישת  הינו 

 ו/או אחרות 
של ההסכם הינו ביצוע כל סוגי    -ב'  חלק   .2

עמדה   רכישת  שאינן  ההתקשרויות 
אחרת   רכישה  כל  או  בתשלום  ממומנת 
המזמינה   מאת  תשלום  התחייבות  תחת 

 לקבלן. 
של   9.5 54 חוזה   .64 ב'  "חלק  המונח  כי  להבהיר  נבקש 

יוזמנו   שמכוחו  החלק  משמעו  ההסכם" 
 .ויותקנו עמדות הטעינה הממומנות 

ב'   חלק  כי  סוגי  יובהר  כל  ביצוע  הינו  ההסכם  של 
ממומנת   עמדה  רכישת  שאינן  ההתקשרויות 
התחייבות   תחת  אחרת  רכישה  כל  או  בתשלום 

 תשלום מאת המזמינה לקבלן. 
תעבור   10.5 55 חוזה   .65 בעמדות  הבעלות  כי  להבהיר  נבקש 

לידיה של המזמינה רק לאחר תשלום מלוא  
בסעיף   לאמור  בדומה  בגינן,    8.7התמורה 

 .קשרותלהסכם ההת 

של   לידיה  תעבור  בעמדות  הבעלות  כי  יובהר 
 המזמינה רק לאחר תשלום מלוא התמורה בגינן. 

נודה   10.5 55 חוזה   .66 המכרז,  של  א'  לחלק  הגדרה  בהעדר 
אילו   ציון  תוך  הנקודה  הבהרת  על  לכם 

 .עמדות נכללות בחלק א' של ההתקשרות

ראה הגדרה לעיל. יובהר עוד כי בשלב זה המזמינה  
לא   ועדיין  ככל  ב'  שלב  את  רק  להפעיל  מתכננת 

 קיבלה תמיכה / מענק / מימון אחר
אפשרויות   10.8 55 חוזה   .67 בין  הבחירה  כי  להבהיר  נבקש 

ובאופן   הצדדים  בהסכמת  תעשה  השיפוי 
 .אשר יכסה את נזקיו של המציע הזוכה

האמור   אף  על  כי  בנוסף  נבקש  בנוסף 
מכל   ביטול  של  במקרה  סיבה,  בסעיפים, 

 יגלם הפיצוי גם את העדר הרווח המובטח. 

 .13עמ'  13.1אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 



פעולה   10.16 56 חוזה   .68 תשתף  המזמינה  כי  להבהיר  נבקש 
האישורים   השגת  לצורך  שתידרש  ככל 

 .המפורטים בסעיף הנ"ל

 הבקשה מתקבלת. יובהר כמבוקש.

חנייה והעברתם במלואם  לעניין גביית דמי   11.4 57 חוזה   .69
לחברה ו/או לעירייה, נא הבהירו כי הסכום  
שיועבר יהיה בניכוי דמי הסליקה והתפעול  

 הכרוכים בכך. 

 הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש.

אפשרויות   11.6.3 58 הזמנה   .70 בין  הבחירה  כי  להבהיר  נבקש 
ובאופן   הצדדים  בהסכמת  תעשה  השיפוי 

 .הזוכהאשר יכסה את נזקיו של המציע 
האמור   אף  על  כי  בנוסף  נבקש  בנוסף 
סיבה,   מכל  ביטול  של  במקרה  בסעיפים, 

 יגלם הפיצוי גם את העדר הרווח המובטח. 

 .13עמ'  13.1אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 

לא   12.1 58 חוזה   .71 והעירייה  החברה  כי  להבהיר  נבקש 
יערכו שינויים אשר יש בהם כדי להטיל על  

עלויות נוספות שלא התחייב  המציע הזוכה  
כאמור   שינויים  אם  )אלא  מפורשות  להן 

 נדרשים על פי דין(.

 יובהר כמבוקש. 

נבקש להוסיף את המילים "והקבלן יחדיו"   12.2 58 חוזה   .72
עליהם   ובמועד  "במיקומים  המילים  לאחר 

 יוחלט על ידי המזמין".

 . 75עמ'  36הבקשה מתקבלת. כמו כן ראה ס'  

בלוחות   12.3 58 חוזה   .73 עיכוב  כי  להבהיר  נבקש  בנוסף, 
בשל  נגרם  לא  אשר  המפורטים  הזמנים 
עיכוב   לרבות  הקבלן,  של  מחדל  או  מעשה 
בקבלת אישור חח"י להפעלת עמדת הטעינה  
כנדרש על ידכם, לא יהווה עיכוב של המציע  

 הזוכה ולוחות הזמנים יוארכו בהתאם.

 11עמ'  9.1אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 

עיכובים   12.3 58 חוזה   .74 של  במקרה  כי  להבהיר  נבקש 
בהשלמתן   ו/או  העבודות  ביצוע  בתחילת 
אשר אינם באשמת הקבלן ו/או אשר נובעים  
מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה, לרבות,  

  9.1אך לא רק, עיכובים המפורטים בסעיף  
יהיה אחראי    11בעמ'   אין הקבלן  להזמנה, 

לעיכוב בהשלמת העבו  ולוחות  בשל כך  דות 
 הזמנים להשלמת העבודות יוארכו בהתאם

 11עמ'  9.1אין שינוי במסמכי המכרז. ראה ס' 

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   12.4 58 חוזה   .75
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

"לשביעות  הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים  
וכמפורט   ",כמוסכם  יתווסף  המזמינה"  רצון 

 בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".

נבקש להבהיר כי חילוט הערבות אינו בגדר   12.7 59 חוזה   .76
לגובה   עד  רק  ויתאפשר  מוסכם  פיצוי 
כתוצאה   למזמינה  בפועל  שנוצרו  הנזקים 
מהתחייבויותיו   באיזו  הזוכה  עמידת  מאי 
כי חילוט   נבקש להבהיר  לפי המכרז.בנוסף 
סופי   סעד  יהיה  אלו  סעיפים  לפי  הערבות 
וממצה של המזמינה אשר לא תהיה זכאית  

תרו הסכם  לכל  המכרז,  מכוח  נוספת  פה 
במקרה   למעט  דין,  כל  לפי  או  ההתקשרות 
שבו חילוט הערבות לא כיסה את הנזקים.  
כמו כן נבקש כי תינתן לזוכה, בטרם חילוט  

ימים אשר במהלכם   14הערבות, תקופה של  
 יוכל לרפא את ההפרה הנטענת. 

 הבקשה מתקבלת. 

"לשביעות רצון  נבקש להחליף את המילים   12.8 59 חוזה   .77
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות  
וכמפורט   ",כמוסכם  יתווסף  המזמינה"  רצון 

 בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   12.10 59 חוזה   .78
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות  
וכמפורט   ",כמוסכם  יתווסף  המזמינה"  רצון 

 בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".

לא   12.11 59 חוזה   .79 והעירייה  החברה  כי  להבהיר  נבקש 
יש בהם כדי להטיל על  יערכו שינויים אשר  

המציע הזוכה עלויות נוספות שלא התחייב  
כאמור   שינויים  אם  )אלא  מפורשות  להן 

 נדרשים על פי דין(.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

נבקש להבהיר כי סעיף זה כפוף לכל האמור   12.11 59 חוזה   .80
להזמנה    64בעמ'    17.2ביחס לתקנון בסעיף  

 )תנאים כלליים(.

 מתקבלת, יובהר כמבוקש.הבקשה 



נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   12.13 59 חוזה   .81
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות  
רצון המפקח" יתווסף ",כמוסכם וכמפורט בהסכם  

 המכרז". ההתקשרות ובמסמכי 

שכן   12.16 60 חוזה   .82 זה,  בסעיף  דרישתכם  את  הבהירו  נא 
שימוש   גם  חשמל,  הפסקות  של  במקרה 
להספקי   מענה  לתת  יכול  לא  בגנרטורים 

 .החשמל הנדרשים

החשמל   למערכות  יחוברו  לא  העמדות  כי  יובהר 
לחירום ו/או למערכות גיבוי אחרות וכי על העמדות  

הרכבים הטוענים ושחרור  להיות מותאמות לניתוק  
 הנעילה במצב של נפילת מתח ו/או אחר. 

"וכי   12.22 60 חוזה   .83 מהמילים  המשפט  את  למחוק  נבקש 
 הכנסותיו" ועד סוף המשפט. 

 הבקשה מתקבלת. 

מניין   13.1 60 חוזה   .84 כי  לקבוע  )תקופת    5נבקש  השנים 
חיבור   עם  תחל  הראשונה(  ההתקשרות 

 והפעלת העמדה הראשונה. 

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי עם הודעת זכיה  
העבודה   צו  לתכנון  הקבלן  את  תזמן  המזמינה 

ג' נספח  ע"פ  להערכת המזמינה    –  1הראשון  כאשר 
הראשונה   העמדה  את  ולהפעיל  לחבר  יהיה  ניתן 

 בתוך פרק זמן מיידי )מבחינת המזמינה( . 
",תוך   13.2 61 חוזה   .85 המילים  את  להחליף  תיאום"  נבקש 

 במילים "תוך התייעצות". 
  " המילים:  יתווספו  תיאום"  "תוך  המילים  לאחר 
 והתייעצות עם הקבלן ובכפוף למנגנונים הקבועים."

נבקש להוסיף את המילה "והקבלן" לאחר   13.3 61 חוזה   .86
 המילים "שיקבעו על ידי המזמינה".

 הבקשה מתקבלת. 

ההפעלה של כל  נבקשכם לקבוע, כי תקופת   13.4 61 חוזה   .87

חודש מיום ממועד חיבורה    120עמדה תהיה  

 לרשת החשמל. בהקשר זה, נדגיש, כי: 

עשויה   .א מזו,  קצרה  תקופה  כל 

הפסדי   בהיווצרות  כרוכה  להיות 

 הון 

במכרזים   מקובלת  שכזו,  תקופה  קביעה 
 מוניציפאליים רבים בתחום. 

אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי במסמכי המכרז  
לכל עמ דה באופן פרטני תקפות הפעלה של  נקבעה 

 חודשים ממועד ההפעלה של העמדה. 120

יקבע   13.5 61 חוזה   .88 הפיצוי  סכום  כי  להבהיר  נבקש 
בהסכמה בין הצדדים כך שיכסה את נזקיו  
העתידי   הרווח  את  יגלם  ואף  הקבלן  של 

 הצפוי. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

כך   13.6 61 חוזה   .89 הסעיף  את  לתקן  יהיו  נבקש  שלקבלן 
לא   המזמינה  אשר  העמדות  בכל  זכויות 

 תבקש ממנו להסיר. 

 אין שינוי במסכי המכרז. 

לא   17.2 63 חוזה   .90 והעירייה  החברה  כי  להבהיר  נבקש 
יערכו שינויים אשר יש בהם כדי להטיל על  
המציע הזוכה עלויות נוספות שלא התחייב  
כאמור   שינויים  אם  )אלא  מפורשות  להן 

 דין(.נדרשים על פי 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

לשון   18.3 64 חוזה   .91 שכן  מספרית  דוגמא  לצרף  נבקש 
 הסעיף אינה ברורה. 

שכן   הדרישה  את  למחוק  נבקש  בנוסף 
גובה   את  להעריך  יכול  אינו  הקבלן 
החשמל   צריכה  גובה  ואת  התגמולים 
הצפוייה בעמדות שכן הדבר תלוי בהתנהגות  

 הצרכנית של תושבי המקום. 

דוגמא   להלן  נדחית.  הסעיף  את  למחוק  הבקשה 
 מספרית: 

בשנת   הפעיל  מהנתונים    2023הקבלן  עמדות,  עשר 
כי בשנה זאת ממוצע צריכת החשמל  השנתיים עולה  

היה   עמדה  כל  התחייב    10,000של  הוא  וכי   ₪
בגובה   למזמינה  1,000לתגמולים  זה    -₪  במקרה 

  2024גובה הערבות בגין כל עמדה אשר תוקם בשנת  
 ₪  1,100=10%*11,000יהיה 

מבדיקת   18.4 64 חוזה   .92 הנובעות  שעלויות  להבהיר  נבקש 
לפי   הערבויות  גובה  , 18.4סעיף  והתאמת 
 ככל שיהיו, יושתו על המזמינה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

מבדיקת   18.4 64 חוזה   .93 הנובעות  שעלויות  להבהיר  נבקש 
סעיף   לפי  הערבויות  גובה  , 18.4והתאמת 

 ככל שיהיו, יושתו על המזמינה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

נבקש להבהיר כי חילוט הערבות אינו בגדר   18.9 64 חוזה   .94
לגובה   עד  רק  ויתאפשר  מוסכם  פיצוי 
כתוצאה   למזמינה  בפועל  שנוצרו  הנזקים 
מהתחייבויותיו   באיזו  הזוכה  עמידת  מאי 
כי חילוט   נבקש להבהיר  לפי המכרז.בנוסף 
סופי   סעד  יהיה  אלו  סעיפים  לפי  הערבות 
וממצה של המזמינה אשר לא תהיה זכאית  

תרו הסכם  לכל  המכרז,  מכוח  נוספת  פה 
במקרה   למעט  דין,  כל  לפי  או  ההתקשרות 
שבו חילוט הערבות לא כיסה את הנזקים.  
כמו כן נבקש כי תינתן לזוכה, בטרם חילוט  

ימים אשר במהלכם   14הערבות, תקופה של  
 יוכל לרפא את ההפרה הנטענת. 

 הבקשה מתקבלת 



הכתוב   18.9 64 חוזה   .95 את  להוסיף  כך  נבקש  כדלקמן, 
האמורים   הסעיפים  לפי  הערבות  שחילוט 
שבו   במכרז  אחר  מקום  בכל  )או 
הערבות(,   לחילוט  זכות  לעירייה/למזמינה 

 תתווסף הפנייה: 
"מובהר כי בכל מקום במכרז שבו נקבע כי  
העירייה ו/או המזמינה תהא רשאית לחלט  
ידי   על  הערבות  חילוט  המציע,  ערבות  את 

להתראה   כפוף  בת  יהא  ימים    14מוקדמת 
יבוצע   בגינה  ההפרה  למציע  פורטה  שבה 
ריפא המציע   לא  זו  זמן  ובתקופת  החילוט, 
מעוניינת   שבשלה  הנטענת  ההפרה  את 
או   הערבות  בחילוט  המזמינה  ו/ו  העירייה 

 סיפק הסבר מתקבל על הדעת להפרה".

אין שינוי במסמכי המכרז. ראה תשובה לעיל. יובהר  
יד על  הערבות  חילוט  כפוף  כי  יהא  המזמינה  י 

ימים שבה פורטה למציע    14להתראה מוקדמת בת  
לא   זו  זמן  ובתקופת  החילוט,  יבוצע  בגינה  ההפרה 
ריפא המציע את ההפרה הנטענת שבשלה מעוניינת  
בחילוט הערבות או סיפק הסבר מתקבל   המזמינה 

 על הדעת להפרה.

כך   18.12 65 חוזה   .96 כדלקמן,  הכתוב  את  להוסיף  נבקש 
האמורים   הסעיפים  לפי  הערבות  שחילוט 
שבו   במכרז  אחר  מקום  בכל  )או 
הערבות(,   לחילוט  זכות  לעירייה/למזמינה 

 תתווסף הפנייה: 
"מובהר כי בכל מקום במכרז שבו נקבע כי  
העירייה ו/או המזמינה תהא רשאית לחלט  
ידי   על  הערבות  חילוט  המציע,  ערבות  את 

בת   מוקדמת  להתראה  כפוף  ימים    14יהא 
יבוצע   בגינה  ההפרה  למציע  פורטה  שבה 
ריפא המציע   לא  זו  זמן  ובתקופת  החילוט, 
מעוניינת   שבשלה  הנטענת  ההפרה  את 
או   הערבות  בחילוט  המזמינה  ו/ו  העירייה 

 סיפק הסבר מתקבל על הדעת להפרה".

אין שינוי במסמכי המכרז. ראה תשובה לעיל. יובהר  
כפוף  יהא  המזמינה  ידי  על  הערבות  חילוט    כי 

ימים שבה פורטה למציע    14להתראה מוקדמת בת  
לא   זו  זמן  ובתקופת  החילוט,  יבוצע  בגינה  ההפרה 
ריפא המציע את ההפרה הנטענת שבשלה מעוניינת  
בחילוט הערבות או סיפק הסבר מתקבל   המזמינה 

 על הדעת להפרה.

שהערבות   18.12 65 חוזה   .97 שיובהר  כך  לשנות הסעיף  נבקש 
מוסכם   פיצוי  במלואה  אינה  תחולט  ולא 

נזקיה   כיסוי  גובה  עד  רק  תחולט  אלא 
כתוצאה מהפרת ההתחייבות על ידי הקבלן  

 כאמור.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

טעינה   19.2.1 65 חוזה   .98 עמדת  כל  בעבור  התמורה  כי  נבקש 
של קבלת   וכי במצב  וברורה,  תהיה קבועה 
הרשויות   ו/או  המזמינה  נמוכה  תמיכה 

 להשלים את ההפרש. יתחייבו 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון   19.2.1.1 65 חוזה   .99
ולהחליפן   דומה,  ביטוי  כל  או  המזמינה", 
בהסכם   וכמפורט  "כמוסכם  במילים 

 ההתקשרות" 

הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר המילים "לשביעות  
כמוסכם   ",בהתאם,  יתווסף  וכמפורט  רצונה" 

 בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז".

לעמדה   19.3 65 חוזה   .100 בלאי  מבטאת  המוצעת  הנוסחה 
הנוסחה   את  להחליף  נבקש  סביר.  שאינו 
המוצעת בנוסחה שתגלם את הבלאי הסביר  

 של העמדה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

זכאי   19.4 65 חוזה   .101 יהיה  לה  שהתמורה  להבהיר  נבקש 
היא   הזוכה,  תעריף  המציע  בין  ההפרש 

( לצרכן  להצעת  P1/P2הטעינה  בהתאם   ,
א' בנספח  צריכת  2המציע  תעריף  לבין   )

החשמל בפועל באותו חודש )תעו"ז( שייגבה  
אחר(,   חשמל  יצרן  ע"י  )או  חח"י  ידי  על 

( לחברה  התגמולים  בהתאם  P3בניכוי   ,
 (. 2להצעת המציע בנספח א'

כה  אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי המציע הזו
בהתאם   השונים  מהמשתמשים  תשלומים  גובה 
לתעריפים בהצעתו במכרז זה )בניכוי הנחות( וכי לא  
לתשלומים   נוספת מעבר  אל המציע תמורה  תועבר 
אשר יגבה מהמשתמשים. עוד יובהר כי המציע ידרש  
להצעתו   בהתאם  תגמולים  למזמינה  להעביר 
והמציע   )ככל  החשמל  צריכת  בגין  ותשלומים 

ר חשמל של המזמינה והמזמינה היא  משתמש בחיבו
 זאת אשר משלמת לחח"י את חשבונות החשמל( 

מהמילים   20.3 66 חוזה   .102 המשפט  את  למחוק  נבקש 
 "בתוספת הכנסותיו" ועד סוף המשפט.

 הבקשה מתקבלת 

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק את הסעיף  20.4 66 חוזה   .103
"לרבות   21.1 67 חוזה   .104 המילים  את  למחוק  נבקש 

 הכנסותיו מפרסום על גבי העמדות".
 אין שינוי במסמכי המכרז. 

אליו   23.1 68 חוזה   .105 הספציפי  הסעיף  את  להבהיר  נבקש 
התכוון מנסח המכרז להפנות, ביחס "למועד  

 לעיל".  9הנקוב לפי סעיף 

סעיף   לפי  הנקוב  "במועד  ימחק    9המשפט  לעיל" 
המוגדרים   "במועדים  המשפט  ירשם  ובמקומו 

 זה," בהסכם 
 אין שינוי במסמכי המכרז.  ₪.  200נבקש להפחית את הפיצוי לסך של  23.1 68 חוזה   .106
"עכב   23.1 68 חוזה   .107 המילים  את  להחליף  נבקש  כן,  כמו 

מטעם   המנהל  של  מחדל  או  מעשה  הוראה 
ו/או   היתרים  קבלת  אי  ו/או  המזמינה 
ו/או   המקומית  ברשות  מגורמים  אישורים 
קשורות   שאינן  "מסיבות  במילים  חח"י" 

 בקבלן". 

שאינן   מסיבות  "ו/או  ויתווסף  חח"י"  "ו/או  אחרי 
 קשורות בקבלן" 



נבקש להוסיף את המילים "ככל שאלו חלים   26.2 70 חוזה   .108
 עליו על פי דין".

 הבקשה מתקבלת. 

נבקש למחוק את הסעיף. מדובר בנטל בלתי   26.4 70 חוזה   .109
על   מידי  גבוהות  עלויות  המטיל  סביר 

 הקבלן. 

נקודה   תתווסף  "לעובדיו"  המילה  לאחר  כי  יובהר 
 וכל שאר הסעיף ימחק. 

את   27.2 71 חוזה   .110 למחוק  הינה  נבקש  "אשר  המילים 
 סופית ובלתי ניתנת לערעור". 

 הבקשה מתקבלת 

נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצונה   28.1 71 חוזה   .111
של החברה" ולהחליפן במילים: "לעשות כן  

 במאמץ סביר". 

החברה"   של  רצונה  "לשביעות  המילים  ימחקו 
עם   מראש  ובתיאום  "ובתכנון  במילים"  ויוחלפו 

 המזמינה."
נבקש למחוק את המילים "ומתחייב לעבוד   28.4 72 חוזה   .112

 גם בשעות הלילה... עד לסוף הסעיף".
אין שינוי במסמכי המכרז, למעט הבהרה כי עבודה  
וככל   בלבד  לצורך  בהתאם  תיעשה  הלילה  בשעות 
ברשות   החיים  שגרת  את  לצמצם  מנת  על  הנדרש 
העבודה   תחילת  צו  במסגרת  כי  יובהר  המקומית. 

הקבלן תוכנית עבודה לאישור המזמינה אשר  יציע  
תפחית ככל הניתן הפרעה לציבור, תוכנית העבודה  
תאושר ע"י הגורמים המוסמכים וע"י המנהל/מפקח  

 מטעם המזמינה בהסכמה בין הצדדים.
יבוצע   28.6 72 חוזה   .113 זה  בסעיף  האמור  כי  להבהיר  נבקש 

לפחות   להודעה  מראש    7בכפוף  ימים 
 ת ההפרה בתקופה זו.ושהקבלן לא תיקן א

 הבקשה מתקבלת 

למתן   31.3 73 חוזה   .114 "בכפוף  המילים  את  להוסיף  נבקש 
של   של    7תקופה  הוראותיו  למילוי  ימים 

 הפקח."

 הבקשה מתקבלת 

 נבקש להוסיף סעיף חדש בנוסח הבא:  32 73 חוזה   .115
 

"החברה פוטרת בזאת, את הקבלן והבאים  
מטעמו, מכל אחריות לנזקים עקיפים ו/או  
תוצאתיים שייגרמו לה ו/או לבאים מטעמה  

 בקשר עם הסכם זה. 
בהסכם   אחרות  הוראה  כל  אף  על  כן,  כמו 

זה, מוסכם מפורשות כי אחריותו של הקבלן   
והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי  

ו/או   ההוצאות  יישא  ו/או  בהם  הנזק  דמי 
הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו  
והיא    ,_______ סכום  על  מקרה  בכל 
מטעמו   והבאים  הקבלן  את  פוטרת 
על   העולה  תשלום  כל  על  בזאת  ומוותרים 

 סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל."

 הבקשה נדחית 

נבקש למחוק את המילה "מלאה" ולכתוב  - 32.4 73 חוזה   .116
 במקומה את המילים "על פי דין".

נבקש להחליף את המילה "מלאה" במילים  -
 "על פי דין" 

 אחרי המילה "מלאה" יתווספו המילים "על פי דין"

"יהא   32.5 73 חוזה   .117 המילים  לאחר  הראשונה,  בשורה 
אחראי" נבקש להוסיף את המילים "על פי 

 דין". 
בשורה השביעית נבקש להחליף את המילה  

 "ויפצה" במילה "וישפה".

 הבקשה מתקבלת 

בשורה החמישית נבקש למחוק את המילים   32.5 73 חוזה   .118
 "או בעקיפין".

בשורה השמינית נבקש למחוק את המילים  
את   ומראש  לחלוטין  משחרר  "הקבלן 
החברה ו/או עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא  
כל   ובגין  לכל  וחבות  אחריות  מכל  מטעמם 

 נזק, כאמור".

 אין שינוי במסמכי המכרז 

או   32.5 73 חוזה   .119 כולם  אותם  "ויפצה  המילים  לאחר 
נבקש   הנזק"  בגין  העניין,  לפי  חלקם, 

אחריותו  ל "בגובה  המלים  את  הוסיף 
 כאמור".

 הבקשה מתקבלת 

בשורה השנייה נבקש להחליף את המילים   32.6 73 חוזה   .120
אחראי   "שהקבלן  במילים  לעיל"  "כאמור 

 להם על פי דין". 

 הבקשה מתקבלת 

את   32.6 73 חוזה   .121 להחליף  נבקש  השלישית  בשורה 
"תוך   זמן    14המילים  "תוך  במילים  יום" 

 סביר". 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

בשורה השנייה נבקש להחליף את המילים   32.9 73 חוזה   .122
אחראי   "שהקבלן  במילים  לעיל"  "כאמור 

 להם על פי דין". 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

בשורה החמישית נבקש להחליף את המילה   32.9 74 חוזה   .123
 "ולפצותם" במילה "ולשפותם". 

 הבקשה מתקבלת 



נבקש להוסיף, "חבות הקבלן ואחריותו בכל   32.9 74 חוזה   .124
זה,   הסכם  לפי  הקבלן  בו  חב  אשר  מקום 

( דלהלן:  המצטברים  לתנאים  (  1כפופה 
בנזקים   יישא  לא  הקבלן  מקרה  בשום 
כלכליים,   לרבות  תוצאתיים  ו/או  עקיפים 
וכן בגין מעשה ו/או מחדל של המזמינה ו/או  

( אחריותו  2מי מטעמה ו/או גורם שלישי; )
הקב הפיצויים  של  של  המרבי  והשיעור  לן 

ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק  
בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי  
דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה  
הקבלן   את  פוטרת  והמזמינה  זה  בהסכם 
על   העולה  תשלום  כל  על  בזאת  ומוותרת 

 ".סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל

הסעיף  של  בשום    בסיפא  כי  "יובהר  לעיל:  יתווסף 
ו/או   מעשה  בגין  בנזקים  יישא  לא  הקבלן  מקרה 
גורם   ו/או  מטעמה  מי  ו/או  המזמינה  של  מחדל 

 שלישי"

 אין שינוי במסמכי המכרז.  .נבקש למחוק הסעיף 32.10 74 חוזה   .125
עמדות   37 75 חוזה   .126 של  הגדלה  שכל  נבקש  לחילופין 

וזאת   הקבלן  ובהסכמת  בשיתוף  תעשה 
בהתאם לביקושי הלקוחות ולשימוש בפועל  

 של עמדות סמוכות. 

מתאר   36אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי סעיף  
בשיתוף   פועלים  שבו  הרגיל  במצב  המנגנון  את 

הינו    37ובהסכמה ובהתאם לביקושים ואילו סעיף  
לטי ובפיצוי  מנגנון  ביקוש  מעוטות  בעמדות  פול 

 לקבלן. 
  50נבקש להבהיר את המיקום ממנו יימדדו   38.1 75 חוזה   .127

 המטרים האמורים בסעיף. 
אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי ככתוב בסעיף  

מ' ומיקום המדידה    25מרחק החיבור לא יעלה על  
 הינו הפילר או ארון החלוקה. 

מבדיקת   39.1 76 חוזה   .128 הנובעות  שעלויות  להבהיר  נבקש 
סעיף   לפי  הערבויות  גובה  , 18.4והתאמת 

 ככל שיהיו, יושתו על המזמינה. 

 המכרז. אין שינוי במסמכי 

נבקש לוודא כי אין בסעיף זה כדי להשית על   39.1 76 חוזה   .129
הקבלן עלויות מעבר לאלו הנובעות מסעיף  

 להסכם ההתקשרות.  18

 הבקשה מתקבלת, יובהר כמבוקש 

המילים   40.1 76 חוזה   .130 את  להחליף  בקש  השנייה  בשורה 
 )א(.2" במילים "בנספח ב'6"בנספח ב'

 הבקשה מתקבלת 

  -נבקש להפחית את הפיצויים המוסכמים ל 41.4 76 חוזה   .131
 ₪ על כל הפרה.  50
 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

אלו   ,41.11 77 חוזה   .132 סעיפים  לפי  ההסכם  ביטול  כי  נבקש 
 .יתאפשר בכפוף למתן זכות טיעון לקבלן

 הבקשה מתקבלת 

אלו   41.12 77 חוזה   .133 סעיפים  לפי  ההסכם  ביטול  כי  נבקש 
 .זכות טיעון לקבלןיתאפשר בכפוף למתן 

 הבקשה מתקבלת 

נספח    .134
 1ב'

"דרישה   כללי 81 לפיו  משפט  להוסיף  נבקש 
לא   אלקטרוני  בדואר  ו/או  בפקסימליה 

 תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה".

 אין שינוי במסמכי המכרז 

נספח    .135
 2ב'

"רכוש   6.1 82 המילים  לאחר  הראשונה  בשורה 
"שבבעלות  אחר" נבקש להוסיף את המילים  

 הקבלן". 
 

בשורה האחרונה נבקש למחוק את המילים  
 "ו/או הבאים מטעמה".

 הבקשה מתקבלת 

נספחב'   .136
2 

"צד   6.2 82 המילים  לאחר  הראשונה,  בשורה 
שלישי" נבקש להוסיף את המילים "משולב  

 עם חבות המוצר ואחריות מקצועית".

 הבקשה מתקבלת 

נספח    .137
 2ב'

נבקש   6.4 82 השנייה  מספר  בשורה  את  להחליף 
". כמו כן,  6.1" במספר הסעיף "1.1הסעיף "

לאתרים   "או  המילים  את  למחוק  נבקש 
 שבהם מותקנת המערכת". 

 
"לעיל"  המילה  לאחר  השלישית  בשורה 
 נבקש להוסיף את המילים "למעט פריצה". 

"כן   המילים  את  למחוק  נבקש  כן,  כמו 
הפסקה   או  הפרעה  לכסות  מורחב  הביטוח 
הפסקה   עקב  הקבלן  של  עסקו  במהלך 
באספקת זרם החשמל כתוצאה מסיכוני אש  

 מורחב )למעט פריצה, שוד ורחבת כה"ס(".
 

נבקש למחוק את המילים   בשורה השישית 
 "ו/או הבאים מטעמה".

 הבקשה מתקבלת 

נספח    .138
 2ב'

"חבות  ב 6.5 83 המילים  לאחר  הראשונה,  שורה 
המוצר" נבקש להוסיף את המילים "משולב  

 עם אחריות מקצועית וצד ג'".

 הבקשה מתקבלת 



נספח    .139
 2ב'

"אחריות   6.6 83 המילים  לאחר  הראשונה  בשורה 
המילים   את  להוסיף  נבקש  מקצועית" 

 "משולב עם חבות המוצר וצד ג'". 

 הבקשה מתקבלת 

נספח    .140
 2ב'

את   7 83 להחליף  נבקש  השלישית  בשורה 
"נספח   "נספח  12המילים  במילים  א" 

 .")ב(2ב'
 

את   להחליף  נבקש  החמישית  בשורה 
במילה   ומקדמי"  "מתלה  המילים 

 .""מקדמי

"נספח   המילים  יוחלפו  השלישית  א"  12בשורה 
 )ב(" 2במילים "נספח ב'

 
 
 
 
 

נספח    .141
 א 2ב'

את   12.5 84 להחליף  נבקש  השנייה  המילה  בשורה 
 .""על" במילה "רשאי

 
בשורה השלישית נבקש להחליף את המילה  
להסכם"   הקשור  "בכל  במילים  "כאמור" 
הפועל   "וכל  המילים  את  למחוק  וכן 

 ."מטעמה

 אין שינוי במסמכי המכרז 

נספח    .142
 3ב'

הפיצויים  - כללי 87 כלל  את  להפחית  נבקש 
מהסכום    20%המוסכמים כך שלא יעלו על  

 בנספח. הנקוב 
₪    5,000פיצוי בגין סעיפים אלה בסך של    -

לא   בטח  כלכלית,  סביר  ואינו  מידתי  אינו 
הציבורי   הטעינה  שוק  נמצא  שבו  בשלב 

 .כיום
לפיכך, נבקשכם לעדכנו להעמיד על סך של  

 ₪ לאירוע.  100

מערכת   כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
בהתאם  הקנסות נועדה לוודא כי העבודה מתבצעת  

כל   שעל  באירועים  מדובר  זה,  ולהסכם  לסיכומים 
שלב מטרים   והם  להימנע מלהגיע אליהם  הצדדים 
לביטול ההסכם  שלא המזמינה ולא המציע הזוכה  

 יהיו מעוניינים בו. 

נספח    .143
 3ב'

 אין שינוי במסמכי המכרז  .נבקש למחוק פיצוי זה כללי 87

נספח    .144
 1ג'

ככל   כללי 91 כי  להבהיר  בין  נבקש  סתירה  ויש 
ההתקשרות,   הסכם  לבין  לנספח  ההערות 

 .יגבר האחרון

מפת   נספח  כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
והערות   המזמינה  ע"י  ראשוני  תכנון  הינו  הפריסה 
בגוף המיפוי הינן לטובת הבנת המיפוי ולא כתחליף  

 להוראות ולהנחיות במסמכי ההתקשרות והמכרז. 
נספח    .145

 3ג'
: "כחלק מהשילוט של הקבלן  6.5יתווסף סעיף חדש   **הבהרה יזומה מטעם המזמינה** 6 98

והמיתוג על גבי העמדה , יתווסף מיתוג של הרשות  
התקנת   טרם  כי  יובהר  והמזמינה.  המקומית 
המדיות   את  הקבלן  יעביר  המיתוג  ו/או  השילוט 

 הרלוונטיות לאישור ע"י המזמינה"
נספח    .146

 4ג'
שבעמודה   7שורה  100 בתא  האמור  את  למחוק  נבקש 

 השמאלית בשורה האמורה. 
 " ימחקו 50%המילים "של 

נספח    .147
 4ג'

הוא   3 100 "הטיפול  המילים  את  להחליף  נבקש 
היא   הטיפול  "תחילת  במילים  מיידי" 

 מיידית" 

 הבקשה מתקבלת 

נספח    .148
 5ג'

עד   7.16 102 זה  ברכיב  השימוש  את  להשהות  נבקש 
מצד   דעת  לדרישה  ולשיקול  הלקוחות 

הקבלן בהתאם להתנהגות הצרכנית באזור  
עמדות   נשמרות  בו  מצב  למנוע  כדי  וזאת 

 ושאינן בשימוש. 

האפשרות   כי  יובהר  המכרז.  במסמכי  שינוי  אין 
שלא   שימוש  בה  שיעשו  משתמשים  בפני  תיסגר 

 . 104עמ'  1.25כיאות כמוגדר בס' 

נספח    .149
 6ג'

תנאי   המזמינה****הבהרה יזומה מטעם   1 104 לכלל  מותאמת  להיות  העמדה  על  כי  יובהר 
האקלים המקומי באזור הספציפי שבה היא מיועדת  

 להיות מותקנת )לחות, טמפרטורה וכו'( . 
נספח    .150

 6ג'
  – מבוקש להבהיר כי בכל מקום בו יתאפשר   1.7 104

יהיה ניתן להקים על עמוד עמדה טעינה עם  
כך   גב,  אל  גב  יחיד  שמבחינה  שקע 

עם   עמדה  כמו  תתנהל  היא  פונקציונלית 
 .שקע כפול

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

נספח    .151
 6ג'

זהו   .15118ISO  –מבוקש להקל בדרישה ל   1.11 104
בו   שתומכים  רכבים  אין  סופי,  לא  התקן 
אין טעם   בו.  עמדות טעינה שתומכות  ואין 

 .לדרוש אותו כרגע

ישות המפרט  אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי דר 
לכשיכנס   בתקן  לשימוש  והכנה  לתאימות  הן 
עתידית   תאימות  אישור  לצרף  ניתן  נפוץ.  לשימוש 

 ו/או יכולת שדרוג מרחוק מהיצרן. 
נספח    .152

 6ג'
זהו דרג   .65IPמבוקש להקל בדרישה לתקן   1.15 104

החשמל   רשות  הנחיות  ביותר.  מחמיר 
 .54IP –לכן ניתן להסתפק ב  ,44IPדורשות 

המחייב   המינימלי  ההגנה  תקן  מתקבלת.  הבקשה 
 IP54הינו 

נספח    .153
 6ג'

תנאי   **הבהרה יזומה מטעם המזמינה** 2 105 לכלל  מותאמת  להיות  העמדה  על  כי  יובהר 
האקלים המקומי באזור הספציפי שבה היא מיועדת  

 להיות מותקנת )לחות, טמפרטורה וכו'( . 
נספח    .154

 6ג'
תנאי   המזמינה****הבהרה יזומה מטעם   3 105 לכלל  מותאמת  להיות  העמדה  על  כי  יובהר 

האקלים המקומי באזור הספציפי שבה היא מיועדת  
 להיות מותקנת )לחות, טמפרטורה וכו'( . 

 



 

 .במקרה של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במסמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה ובמענה לשאלות ההבהרה

 

הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, ועל המציע לצרפו להצעתו שתוגש לתיבת  מסמך  
 המכרזים כאשר הוא חתום על ידו.
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