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  2021/67מכרז מס' ב תשובותו שאלות

   להקמת, תחזוקת ותפעול עמדות טעינת רכבים חשמליים
 , רב שלום
 במשרד והיועצים שמלווים אותנו. המקצועיים הגורמים של והתשובות הנדון למכרז המציעים של השאלות עם טבלה להלן

 ! הנדון המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זו בטבלה האמור
 

עמוד  
 המשרדמענה  שאלה סעיף במכרז

1.  

8 12 
 

מקדם או נותן נק'  אינומבקשים להבין מדוע משרד מבקר המדינה 
"בונוס" למציעים אם ובמידה ואילו יציגו פתרונות ועמדות טעינה אשר 
מיוצרות ע"י חברה ישראלית תוך מטרה לקדם ייתור ישראלי וחברות 

 ישראליות התעשייה המקומית. 
מבקשים לצרף נק' "בונוס" בחישוב במצטבר עבור ייצור ישראלי שמגיע 

וזאת כדי למנוע מצב בו חברתנו תהה היחידה  - 40% -15%בקירוב בין 
 שתתמודד. 

 

עבור רכיבי תנתן העדפה לתוצרת הארץ במסגרת מכרז זה 
הטובין בלבד )עמדות טעינה ואביזרים עבר עמדות טעינה(, 

 .7.11.4הכללי שמספרה בהתאם להוראת החשב 
מציע שהטובין המוצעים על ידו הם מתוצרת מדינה שאמנת 

 חלה עליה, יצהיר על כך בהצעתו.  GPA -ה
 

עבור כל יחידת תמחור לרכיב טובין מתוצרת הארץ, תינתן 

, על פני יחידת תמחור לרכיב טובין 15%העדפה בשיעור של 

ניקוד שאינו מתוצרת הארץ. כך שהמחיר שיובא בחשבון ב

שיינתן להצעת מחיר ליחידת תמחור של טובין מתוצרת 

 . 1.15 -הארץ, יהיה המחיר המוצע עבורה כשהוא מחולק ב
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מציע שביקש לקבל העדפה לטובין מתוצרת הארץ, בין אם 

קיבל העדפה בפועל ובין אם לאו, יהיה מחויב, במהלך כל 

תקופת ההתקשרות, להמשיך ולספק את הטובין מתוצרת 

 כפי שהציע. הארץ 

ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות יבקש הזוכה לספק טובין 

שאינם מתוצרת הארץ במקום הטובין שהתחייב לספק, תבחן 

ועדת המכרזים האם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת, כגון 

פגיעה אפשרית בעבודת המשרד, משך הזמן שחלף ממועד 

תחילת ההתקשרות, אילוצים חיצוניים שאינם תלויים 

וכה, או שהחלפת הטובין היא לפי דרישת עורך המכרז. בז

ככל שוועדת המכרזים השתכנעה שיש מקום לאשר את 

השינוי המבוקש, יעודכנו המחירים המשולמים עבור אותו 

, אלא אם התקיימו נסיבות 1.15 -פריט טובין ויחולקו ב

 שמצדיקות שלא לעשות כן.

 

להצעתו  כתנאי לקבלת העדפת תוצרת הארץ, יצרף המציע
את המסמכים הבאים, המצורפים להוראת החשב הכללי 

 :7.11.4שמספרה 

 כלל הפריטיםבמקרה שבו המציע הוא היצרן של  .1
עבורם מבוקשת העדפת תוצרת הארץ, עליו לצרף את 

ובנוסף  1נספח ב'הצהרת מורשי החתימה, כמפורט ב
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את חוות דעת רואה החשבון של המציע, כמפורט 
 .4נספח ב'ב

 אינו היצרן של הפריטיםבמקרה שבו המציע הוא  .2
עבורם מבוקשת העדפת תוצרת הארץ, עליו לצרף את 

ובנוסף  2נספח ב'הצהרת מורשי החתימה, כמפורט ב
את חוות דעת רואה החשבון של המציע, כמפורט 

 .5נספח ב'ב
 חלק מהפריטיםבמקרה שבו המציע הוא היצרן של  .3

ליו לצרף את עבורם מבוקשת העדפת תוצרת הארץ, ע
ובנוסף  3נספח ב'הצהרת מורשי החתימה, כמפורט ב

את חוות דעת רואה החשבון של המציע, כמפורט 
 .6נספח ב'ב

 

2.  

9 12.2.1.1 
 

במידה והמציע הינו שותפות לא רשומה, אלא אם רק שותפות לצורך 
הגשה למכרז, האם השותפות יכולה להסתמך על ניסיון אחד החברים 

ההתקנה והתפעול של עמדות הטעינה לצורך עמידה שבשותפות בתחום 
 בסעיף זה?

 

המשרד יכול לקבוע עמידה או אי עמידה בתנאי המכרז 

 ודרישות הסף, רק כשמלוא ההצעה ותוכנה מונחת בפניו.

 

עם זאת, המשרד יפעל בהתאם להוראת החשב הכללי 

 לפיה: 7.3.1שמספרה 

נו עומד "במקרה שבו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אי

בתנאי הסף המפורטים במכרז ושבעברו של המציע התרחש 

שינוי ארגוני )לדוגמה התאגדות מציע מעוסק מורשה לחברה, 

ארגון או איחוד של -רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה

חברות בדרך אחרת(, באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך 
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צרף עמידה בתנאי הסף השתלבה אצל המציע, יוכל המציע ל

לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי 

הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול 

 דעת המזמין."

 

על המציע לפרט בהצעתו את כל הנדרש כאמור לעיל, לרבות 

על איזו ישות משפטית הוא מתבסס בהוכחת ניסיונו וכן 

 המשפטיות הרלוונטיות.לספק פרטים על כל אחת מהישויות 

 

3.  

9 12.2.1.1 
 

אילו  –ככל שמדובר בחברה זרה )שהיא חלק מהשותפות הלא רשומה( 
 מסמכים יש להגיש על מנת להעיד על הניסיון?

האם המציע יכול להסתמך על ניסיון קבלן משנה בנושא ההתקנות והפעלת 

 עמדות הטעינה?

 לעיל. 2ראו מענה לשאלה 

4.  
ימים ושמשך הזמן שיידרש למשרד המבקר לאשר את  45 -נבקש לשנות ל 3.3 3

 בקשה מאושרת התכנון לא ייכלל במניין הימים.

5.  

3 
4 
11 
38 

3.4 
3.11.6 

אמת מידה 
 ראשונה

 נספח אחריות

נבקש להבהיר מה משך האחריות והשירות הנדרשים לעמדת הטעינה, 
 3.11.6למכרז או שנה כמצוין בסעיף  3.4האם שנתיים כמצוין בסעיף 

)נקודה ראשונה בטבלה( או חמש שנים כמצוין בנספח  11ובעמוד 
 שנתיים עם אפשרות הארכה עד חמש שנים. האחריות?

6.  
הזוכה נדרש לספק דוגמאות של הציוד במשרד היועץ בחיפה  נבקש שהמוצרים ייבדקו ויאושרו עם אספקתם. 3.7 3

 לאישור לפני אספקתם לשטח.
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7.  

4 
38 

3.11.2 
3.11.3 

 נספח אחריות

 נבקש להבהיר שהאחריות:
 .חלה על פגם שמקורו בייצור או בהתקנה על ידי החברה 

 ידי מקור חיצוני שאינו -לא חלה על נזק או כשל שנגרם על
 בשליטת החברה.

לא חלה על תנאי האחריות ללא שינוי, מובהר שהאחריות 
ידי מקור חיצוני שאינו בשליטת -נזק או כשל שנגרם על

 החברה.

8.  
נבקש להבהיר שהאחריות משמעה תיקון או החלפה של המוצר, העבודה,  3.12 4

 . אין הגבלה של האחריות.אין שינוי בדרישות המכרז או חלק מהם )לפי העניין(, וכי לא יינתן פיצוי בגין נזק עקיף.

9.  

 סכומי הקנסות גבוהים מאוד. נבקש לעדכן את חלקם באופן הבא: 3.13.2  4
  יום₪ /  50 –עיכוב באספקה 

  יום₪ /  250 –אי עמידה בלוז התקנות 

  יום₪ /  250 –אי תיקון תוכניות לפי הערות יועץ 
  יום₪ /  500 –אי המצאת תעודת בודק חשמל 

הבקשה התקבלה חלקית. הקנסות יופחתו ויהיו בסכומים 
  הבאים:

 ש"ח לכל יום עיכוב לכל מוצר בנפרד. 100 -עיכוב באספקה 
 ש"ח לכל יום עיכוב. 500 -ההתקנות  אי עמידה בלו"ז

 ללא שינוי. -אי תיקון תוכניות לפי הערות יועץ 
 ש"ח לכל יום עיכוב. 700 -אי המצאת תעודת בודק חשמל 

10.  

5 5.4 
5.5   

 
 

ימים לאחר  14נבקש שהמועד האחרון להגשת הצעות יהיה לפחות 
 10.1.2022המועד נדחה עד  -הבקשה התקבלה  פרסום המענה לשאלות ההבהרה, זמן היערכות.

11.  

5 
50 

6.1 
4.1 

למכרז  6.1נבקש להבהיר מהי תקופת ההתקשרות הראשונית. בסעיף 
 .להסכם מצוין שנה 4.1מצוין שנתיים, ואילו בסעיף 

הסעיף בהסכם  -תקופת ההתקשרות הראשונית שנתיים 
 בהתאם.  ישתנה

12.  

5 
50 

6.3 
4.2 

ימים מראש  60לפחות נבקש שההודעה על הארכת ההתקשרות תיעשה 
כדי לאפשר היערכות )בין היתר בהתחשב בדרישה להאריך את תוקף 

 .הבקשה מקובלת ימים מראש(. 30הערבות לפחות 
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13.  

6 
56 

8.5 
8.6 

21.5 
21.6 
21.8 

נבקש להבהיר שלא ניתן להתחייב למחיקת כל המידע במלואו שכן חלק 
יידרש. כמו כן, מהמידע דרוש לחברה לצורך המשך טיפול בעתיד אם 

נבקש להבהיר שמידע סטטיסטי ומידע שאינו מזוהה עם גוף מסוים לא 
 יימחק.

מקובל חלקית וזאת כדלקמן:  הבקשה מקובלת לגבי 
 הפסקה השנייה בלבד.  

14.  

נבקש למחוק את הסעיף. ניסוח תנאי המכרז באופן ברור ונהיר הוא  9.7 6
ניסוח המכרז ואינו אחריות של עורך המכרז. למציע אין שליטה על 

אחראי לפגמים או חוסרים בהליך המכרזי אם ישנם, אלא להצעתו 
בלבד. הדרישה שהמציע יוותר מראש על טענות בעניין זה איננה סבירה 

 ואף מנוגדת לדין הכללי ולדיני המכרזים בפרט.

 הבקשה נדחית.
 המשרד פועל על פי דין.

 אין המשרד מונע גישה לערכאות מהמציעים.

15.  
נבקש להבהיר שהכוונה גם להתקנה והפעלה כקבלן משנה או הפעלה  12.2.1.1 9

 במשותף 
כל עוד המציע ביצע את ההתקנה, ניתן להכיר בניסיונו גם 

 כקבלן משנה.

16.  
9 12.2.1.2 

 
נבקש לאשר שהתנאי אינו נדרש במידה והעבודה מבוצעת על ידי 

 המציעים. תנאי הסף חל על כל חשמלאים מוסמכים שהם עובדי הספק 

17.  
11 14.2 

 
 נבקש להבהיר היכן נדרש לציין התשובות לטבלה של אמות המידה

 למסמך זה. 1מצ"ב חוברת ההצעה כנספח 

18.  
 מבוקש: 16.1 12

 הבקשה נדחית. להחליף את המילים "לדרוש כי" במילים "לוודא כי"

19.  
המדינה שומרת על זכותה לקבלת העתקי הבקשה נדחית.  מבוקש להסיר את המילים "או העתק פוליסות" 16.5 13

 פוליסות ככל ויידרש.

20.  
מבוקש: להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם מוסכם כי איחור של  16.6 13

ימים בהמצאת אישור הביטוח לאחר קבלת דרישה מהחברה לא  10עד 
 יהווה הפרה יסודית של ההסכם"

 הבקשה מקובלת

21.  
13 18.3 

18.4 
נבקש למחוק את שני הסעיפים. הפרשנות תהיה פרשנות על פי דין. 

 -הסמכת הצד שערך את המכרז ואת ההסכם להכריע בשאלות פרשניות 
 איננה סבירה. 

הבקשה נדחית. יובהר שהמשרד כרשות ציבורית מחויב 
 לפעול בסבירות והגיון וכמובן בתום לב.
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22.  

13 19.1 
 

 

 משקף את צפיית המשרד להיקף מתן השירות. 1.4סעיף  ?1.4הרשום בסעיף  האם היקף ההתקשרות המשוער הוא זה
היקף ההתקשרות מובהר, כי לצורך חישוב סכום הערבות, 

 יחושב בהתאם להצעת המחיר שיגיש המציע הזוכה.
 

23.  
  האם פחת בעמדת הטעינה מספק ומחליף פחת בלוח החשמל ? 1 30

 לא, נדרש להוסיף פחת בלוח החשמל

24.  
נבקש להבהיר שבמקרה והתקן שונה, התאמת המערכת לתקן החדש  6 30

 בקשה נדחית תבוצע בתשלום.

25.  
המתאים לתנאי מזג האוויר בישראל  IP54נבקש  לעדכן את הדרישה ל  9 30

)חורף וקיץ( ונהוג בכל העולם. באופן זה ניתן להציע מגוון רחב יותר של 
 עמדות ובמחיר אטרקטיבי יותר. 

 בקשה מאושרת

26.  

31 
39 

15 
10 
13 

שקיומה של קליטה סלולרית  -נבקש לתקן כפי שהובהר בכנס ספקים 
בכל החניונים דרושה להפעלת העמדות והינה באחריות משרד המבקר 
וכי הספק אינו מחוייב בהקמת תשתית חוטית או אלחוטית. )העמדות 

 מתקשרות עם מערכת הניהול בסלולר(

בכנס שקיימת קליטה אין שינוי בדרישות המכרז, הובהר 
 סלולרית של חברת פלאפון

27.  
 נבקש לפרט באיזו פורמט יש להגיש את התוכניות ובאיזה רמת פירוט 16 31

 תוכנית חד קווית, עם פירוט מלא.

28.  
נבקש לעדכן את הסעיף כך שהמציע הינו נציג רשמי של היצרן שנה קודם  בולט ראשון 38

מתקדמות מושקות על בסיס ממועד ההגשה )עמדות חדשות עם תכונות 
 קבוע, דרישה לשלוש שנים תגביל את סוג העמדה שיוצע במכרז(

 בקשה נדחית

29.  
 הבקשה נדחית. נבקש להוסיף בסיפה "כפוף לתשלום התמורה לספק". 8 39

 

30.  
נבקש להוסיף הצהרה של המשרד לפיה המשרד מוסמך ע"י בעלי הזכויות  2 49

 באתרים המיועד לקבל את השירותים, להתקשרותו עם נותן השירותים 
 בהסכם זה

יותקנו  בהם יםהאזוריובהר בזאת כי  הבקשה נדחית.
 משרד מבקר המדינה/המדינה.עמדות הטעינה הינם בבעלות 
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 המכרזים ועדת

עמוד  
 המשרדמענה  שאלה סעיף במכרז

31.  
49 2.2   כל צד כלפי משנהו. –הדדית נבקש שההצהרה תהיה 

 ."לפני המילים "מתן השירותים" נבקש להוסיף "למיטב ידיעתו 
 הבקשה נדחית.

32.  

49 
57 

2.3 
2.4 

26.2 

נבקש להבהיר שאין באמור כדי לגרוע מזכות נותן השירותים לבצע את 
ניתן לבצע באמצעות קבלני משנה במידה והדבר הותר  השירותים כולם או חלקם באמצעות קבלני משנה מטעמו

 להסכם. 2.4ראו הוראת סעיף  –מראש על ידי המשרד 

33.  
הבקשה לקבלת הודעה בכתב מקובלת. לגבי הבקשה  נבקש שההודעה תהיה בכתב. נבקש שהסעיף יהיה הדדי. 4.3 50

 הבקשה נדחית.  -להדדיות 

34.  

ימים ממועד מסירת  14בתוך נבקש לתקן להפרה יסודית שלא תוקנה  4.4 50
 התראה בכתב

 הבקשה נדחית.
עם זאת מובהר כי המשרד מחוייב לסבירות והגינות 

 בפעילותו.
 

35.  
נבקש להוסיף בסיפת הסעיף "אלא אם כן הופר ההסכם ע"י המשרד,  4.6 50

 הבקשה נדחית. שאז יהיה נותן השירותים זכאי לזכויותיו על פי הדין."

36.  
שתשתית החשמל שתוקם ע"י נותן השירותים תיועד נבקש להבהיר  6.4 51

ותשמש באופן ייחודי ובלעדי את עמדות הטעינה של נותן השירותים 
 לתקופת האחריות או ההסכם, לפי המאוחר.

, הזכות שמורה למשרד לבצע שימוש בתשתית בקשה נדחית
 זו למטרות אחרות כל עד השימוש בהתאם לחוק החשמל

37.  

הסעיף. הסעיף אינו סביר. לא ניתן להתחייב לספק נבקש למחוק את  6.5 51
 שירותים שונים )ושאינם ידועים( מאלו שמבוקשים במכרז.

 הבקשה נדחית.
מודגש כי המשרד אינו צופה שירותים נוספים על אילו 

  המפורטים במכרז.
 

38.  
משך הזמן ארוך ולא ישים. נבקש לשנות ל"מוקדם ככל האפשר"  6.8 51

מתן אישור ע"י המשרד לא -השירותים הנובעים מאיושעיכובים במתן 
 יהווה הפרה של נותן השירותים.

 בכפוף לעמידה בתנאי המכרז הנדרשים. .מקובלתהבקשה 
 

39.  
 הבקשה נדחית. נבקש להוסיף בסיפת הסעיף "כפוף לדין". 9.3 52

 דין. יהמשרד פועל בכל מקרה על פ



 ל א ר ש י ת נ י ד מ
 המדינה מבקר משרד
 הציבור תלונות ונציב

 
 המכרזים ועדת

עמוד  
 המשרדמענה  שאלה סעיף במכרז

40.  
כלפי המשרד תוגבל לנזק ישיר נבקש להבהיר שאחריות נותן השירותים  18 54

בלבד בגבולות ובחבויות המכוסות בביטוחי נותן השירותים, כמקובל. 
 לחלופין בלבד נבקש שהאחריות תהא על פי דין.

 הבקשה נדחית.

41.  
נבקש להוסיף בסיפה "כפוף לפס"ד שלא עוכב ביצועו. לא יתפשר המשרד  18.3 55

 הבקשה נדחית. השירותים לפשרה ולתנאיה.עם צד ג' ללא הסכמה מראש ובכתב של נותן 

42.  
מבוקש להחליף את המילים "לדרוש מהם לערוך" במילים "לוודא כי  19.2 55

 הבקשה נדחית. הללו יערכו"

43.  
הבקשה נדחית. המדינה שומרת על זכותה לקבלת העתקי  מבוקש להסיר את המילים "או העתק פוליסות" 19.5 55

 פוליסות ככל ויידרש.

44.  
מבוקש: להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם מוסכם כי איחור של  19.6 55

ימים בהמצאת אישור הביטוח לאחר קבלת דרישה מהחברה לא  10עד 
 יהווה הפרה יסודית של ההסכם"

 .מקובלתהבקשה 

45.  
הסעיף אינו מקובל ואינו סביר. נבקש למחוק את הסעיף או להכפיפו  20.4 55

 הבקשה מקובלת והסעיף ימחק. להסכמת נותן השירותים מראש ובכתב. 

46.  
 ההסכם כולו נקרא יחד. .20.3נבקש להבהיר שסעיף זה לא יחול על האמור בסעיף  20.5 55

 הבקשה נדחית.
 אין סתירה בין הסעיפים.

47.  
55 20.6 

 
להבהיר שפרסום חומר יהיה כפוף להסכמת נותן השירותים מראש נבקש 

 ובכתב.
 הבקשה נדחית.

עם זאת מובהר כי המשרד מחוייב לסבירות והגינות 
 בפעילותו.

48.  
הבקשה נדחית. סעיף הסודיות הינו כללי ואין מקום להיכנס  נבקש להבהיר שמידע שהתקבל מצד ג' לא ייחשב מידע סודי. 21.1 55

 בנושא.לפרטים 

49.  
 ההסכם כולו נקרא יחד. ".20.3נבקש להוסיף בסיפה "כפוף לאמור בסעיף  21.8 56

 הבקשה נדחית.
 אין סתירה בין הסעיפים.
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50.  
57 25.2 

25.3 
הסעיף בכללותו בלתי סביר בעליל. נבקש למחוק את הסעיף. לחברה 

 פרטית ישנו חיסיון על המידע המבוקש.
במידע ביחס למתן מדובר הבקשה נדחית. יובהר כי 

  השירותים.
 

51.  
מודגש כי המשרד רשאי לאשר המחאה,  הבקשה נדחית. כל צד כלפי משנהו. –נבקש שאיסור ההמחאה יהיה הדדי  26.2 57

 באישור מראש בהתאם לתנאי ההסכם.

52.  
וכן להוסיף שאם לא יתקבל אישור המשרד, יהיה  51% -נבקש לשנות ל 26.5 57

ימים מראש,  30לסיים את ההסכם בהודעה בכתב נותן השירותים רשאי 
 מבלי שהביטול יהווה הפרה מצדו.

 הבקשה נדחית.
 בכל מקרה ניתן לבקש את הסכמת המשרד להסבה.

53.  
עם זאת מובהר כי המשרד מחוייב לסבירות  הבקשה נדחית. ימים מראש. 14נבקש התראה בכתב  27.1 57

 .והגינות בפעילותו
 

54.  
שאחריות נותן השירותים כלפי המשרד תוגבל לנזק ישיר נבקש להבהיר  24.2 57

בלבד בגבולות ובחבויות המכוסות בביטוחי נותן השירותים, כמקובל. 
 לחלופין בלבד נבקש שהאחריות תהא על פי דין.

 הבקשה נדחית.

55.  
60 5 

7 
 7נבקש למחוק בדיקה בבית, במשרד ובמחשב ולמחוק את סעיף 

 סבירות בעליל.בכללותו. מדובר בדרישות בלתי 
 

יובהר שהמשרד כרשות ציבורית  אין שינוי בהוראות הסעיף.
 .מחויב לפעול בסבירות והגיון וכמובן בתום לב

56.  

תפעול ותחזוקת העמדות כרוכים בתשלום דמי שימוש חודשיים עבור  3.5 3
רישיון תכנת הניהול והתקשורת הסלולרית. ניתן לגלם תשלומים אלו 

במחיר ההתקנה, לפי תקופת ההתקשרות. לפי לסכום חד פעמי הכלול 
, לא ברור האם תקופת ההתקשרות שלפיה יש לחשב תשלומים 3.5סעיף 

  חודשים. 60או  24אלו היא 

  לעיל. 11ראו מענה לשאלה 

57.  
בשורה החמישית לאחר המילים "יערכו ביטוחים כנ"ל" נבקש להוסיף  16.1 12

  מקובלת.הבקשה  פעילותם".את המילים "ככל ורלוונטיים לתחום 

58.  
בשורה הראשונה נבקש להחליף את המילים "ביטוחיו" במילים "ביטוחי  16.2 12

 החבויות שיערוך".
הבקשה נדחית. ככל ונערכים גם ביטוחי רכוש, יש לכלול 

בפוליסות ויתור של המבטחת על זכות השיבוב כלפי 
 המדינה.
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 המשרדמענה  שאלה סעיף במכרז

59.  
הבקשה נדחית. המדינה שומרת על זכותה לקבלת העתקי  המילים "או העתקי פוליסות".בשורה הראשונה נבקש למחוק את  16.5 13

 פוליסות ככל ויידרש.

60.  
מבוקש להבהיר האם נדרש מהקבלן הזוכה להעמיד גם תשתית תקשורת  01.02.040 41

 קווית בנוסף לאלחוטית.
באחריות המציע לספק תקשורת אלחוטית או תקשורת 

ותדרש תקשורת חוטית התמחור חוטית תקינה, במידה 
 20%-יהיה לפי מחירון דקל 

61.  

מבוקש להבהיר האם ההתחברות היא עבור עמדה עם שקע יחיד או  01.3.050 41
 עמדה עם שני שקעים?

לעמדות הטעינה יותקן לוח חשמל משנה בהתאם למחירים 
המופיעים תחת סעיפי החלפת לוחות חשמל לאחר הנחה 

הנקוב, את לוח החשמל של מהמחיר  10%נוספת של 
העמדות יוזן מלוח החשמל הקיים, סעיף ההתחברות הינו 
  בין לוח החשמל הקיים ללוח החשמל של עמדות הטעינה.

62.  
מבוקש להבהיר האם "כולל כל הציוד הנדרש" גם כולל מא"זים,  02.03.050 42

 והציוד והכבילהכולל לוח חשמל עם כול האביזרים  מאמ"תים, מיגונים או רק מבנה לוח?

63.  

44 04.1.010 ,
04.1.020 ,
04.1.030 ,
04.1.040 

מבוקש להבהיר כי לא ניתן להגדיל לוח חשמל קיים אלא להתקין לוח 
 חשמל חדש מאחר ופסי הצבירה בלוח הקיים לא מתאימים. 

שיזין את לוח  3X80 Aההגדרה הנכונה הינה התקנה של לוח חשמל נוסף 
 .3X63Aהחשמל הקיים 

, ניתן להחליף את פס הצבירה שינוי בדרישות המכרזאין 
 . במידת הצורך

64.  
 מבוקש להבהיר מהו הגודל הפיזי של הלוח? 04.2.010 44

טווח התמחור הוא רחב מאוד עבור לוחות בגדלים שונים שניתן להתקין 
 עליהם הרבה מאוד מפסקים וכו' לעומת לוחות קטנים יותר.

 רלוונטיים עם בעלי מקצועעל המציעים לערוך בירורים 
 .טרם הגשת ההצעה

65.  
 מבוקש להבהיר האם נדרש רק תיאום או שזה כולל עבודות חח"י? 04.3.010 46

 תיאום והכנת עבודות הדרושות לביצוע העבודה באופן מלא.

66.  
בשורה הראשונה לאחר המילים "יישא באחריות" נבקש להוסיף את  18.1 54

 המילים "על פי דין".
 השנייה נבקש למחוק את המילים "או עקיפה".בשורה 

 הבקשה נדחית.

67.  
בסיפא נבקש להוסיף את המילים "למעט אחריות המוטלת על המשרד על  18.2 54

 הבקשה נדחית. פי דין".
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68.  

נבקש להחליף את המילים "שיגרמו לו על ידי נותן השירותים" במילים  18.3 54
 "שנותן השירותים אחראי לו על פי דין"

בשורה השלישית נבקש למחוק את המילים "או עקיפה", וכן להחליף את 
 המילה "מיד" במילים "תוך זמן סביר".

 הבקשה נדחית.

69.  

 נבקש להוסיף סעיף חדש בנוסח הבא: 18 54
"מוסכם בזאת כי נותן השירותים לא יהיה אחראי בשם מצב לנזק עקיף 

כן, אחריותו הישירה או תוצאתי שייגרם למשרד בקשר עם הסכם זה. כמו 
של נותן השירותים תהיה מוגבלת לסך התמורה שהתקבלה עבור מתן 
השירותים נשוא הסכם זה, והמשרד פוטר את נותן השירותים מכל 
אחריות לנזק או אובדן שייגרם מעל לסכום זה. פטור זה לא יחול לטובת 

 ₪. 1,500מי שגרם לנזק בזדון". 

 הבקשה נדחית.

70.  

הראשונה נבקש להחליף את המילה "ביטוחיו" במילים "ביטוחי בשורה  19.3 55
 החבויות שיערוך".

בשורה השנייה לאחר המילים "כמבוטח נוסף" נבקש להוסיף את המילים 
 "בגין אחריותו למעשה או מחדל של נותן השירותים".

הבקשה נדחית. ככל ונערכים גם ביטוחי רכוש, יש  .1
זכות  לכלול בפוליסות ויתור של המבטחת על

 השיבוב כלפי המדינה.
בגין הבקשה נדחית. ניתן להוסיף את המילים " .2

 אחריותו למעשה או מחדל של נותן השירותים
 והפועלים מטעמו"

71.  
הבקשה נדחית. המדינה שומרת על זכותה לקבלת העתקי  נבקש למחוק את המילים "או העתקי פוליסות". 19.5 55

 פוליסות ככל ויידרש.

72.  
להבהיר מה המרחק האפייני והמירבי בין לוח החשמל לבין עמדת מבוקש  1 60

  אין כרגע מידע מדוייק, טרם נקבע סופית מיקום העמדות הטעינה?

73.  
 IECמבוקש להסתפק בהצהרות יצרן ויבואן על עמידה בתקן הבינלאומי  4 60

 בקשה נדחית  על פי הנחיות רשות החשמל. 61851-1

74.  
הדרישה להתחייב לעמידה בשינויים עתידיים בהנחיות רשות החשמל  6 60

שעלולים להיות כרוכים בעלות בלתי ידועה אינה סבירה. נבקש שבמקרה 
 כזה ישא המשרד בעלויות.  

בקשה נדחית, עם מסירת העבודה, העבודה אמורה לעמוד 
 בדרישות רשות החשמל.
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75.  
היא מוגזמת לאור העובדה שרשות החשמל  IP65הדרישה לעמידה ב  9 60

 בקשה מאושרת   .IP54בלבד. מבוקש להסתפק בעמידה בתקן  IP44דורשת עמידה ב 

76.  

מבוקש להבהיר למה הכוונה ב"הקמת תשתית תקשורת אלחוטית  15 61
לעמדות הטעינה". האם הכוונה לכך שהעמדות יהיו מצויידות במודם 

לתשתית התקשורת הסלולרית הקיימת אלחוטי אינטגרלי לשם קישוריות 
 במתחם?

 כן

77.  

תנאי סף  9
 מקצועיים 

12.2.1.1 

תחום עמדות הטעינה מתפתח ויצרני עמדות הטעינה  משדרגות כל מספר 
 חודשים את הדגם והטכנולוגיה

אי לכך מבקשים להשמיט את הדרישה " מאותו הסוג המוצע על ידו במכרז 
 12.2.1.3זה" ולהתבסס על סעיף 

 כן לשנות את הדרישה "במהלך שלוש שנים שקדמו ..."כמו 
 להוריד לשנתיים )על מנת לתת תחרות הוגנת לחברות בשוק(

 הבקשה נדחית.
הורדת הדרישה לשנתיים מקשה יותר על יובהר גם, כי 

 המציעים ולכן היא נדחית.

78.  
לא כולל בתים פרטיים - העמדות יהיו ציבוריות בלבדמבקשים שמספר  טבלת ניקוד  11

 ולכן לעדכן.
 כמו כן  לתקן מס' השנים לשנתיים.  

 הבקשה נדחית.
 

79.  

לא קבלנו -במהלך סיור הקבלנים נשאלה שאלה עבור ערבות הביצוע  ערבות  19
 נדרשת הבהרה מטעמכם לגבי מועד ההגשה. -פרוטוקול ותשובה מטעמכם 

 הפרוטוקול יועבר ויפורסם יחד עם השאלות והתשובות. 
 

ערבות ביצוע היא ערבות המוגשת על ידי הזוכה בלבד לאחר 
 הזכייה במכרז.

80.  
מועד הגשת    1

 המכרז 
ימי עבודה ממועד קבלת  10מבקשים שתאריך ההגשה יהיה לפחות 

 לעיל. 10ראו מענה לשאלה  -הבקשה התקבלה  התשובות    

81.  
נבקש כי הארכת תקופת הסכם המסגרת תיעשה באישור הקבלן הזוכה  3.4 3

 .מראש ובכתב
 לעיל. 33ראו מענה לשאלה 

 

82.  
נבקש  להבהיר כי בדיקת ואישור המשרד תעשה במועד ההפעלה של   3.7 3

 לעיל 6לשאלה  תשובהראה  העמדות על ידי הקבלן הזוכה.

83.  
 3.11.2-3.11.3 

 נספח אחריות
 הטיפול יהיו כדלקמן:נבקש כי זמני 

 אין שינוי בדרישות המכרז שעות.  24הסרת המפגע תוך  –תקלה מסכנת חיים 



 ל א ר ש י ת נ י ד מ
 המדינה מבקר משרד
 הציבור תלונות ונציב

 
 המכרזים ועדת

עמוד  
 המשרדמענה  שאלה סעיף במכרז

 ימי עסקים.  2תחילת טיפול בתוך  –תקלה משביתה 
 ימי עסקים.  7תחילת טיפול בתוך  –תקלה שאינה משביתה 

סיום תיקון בהקדם האפשרי בכפוף ליבוא החלפים הנדרשים ואי עיכוב 
החשמל או צד ג' אשר אין  בקבלת המענה הנדרש מהרשויות ויצרן/ספק

 לנו שליטה עליו. 

84.  

נבקש לתחום את חובת השיפוי של הקבלן הזוכה לנזקים ישירים בלבד,  3.12 
ובמצטבר לסך התמורה שתגיע לו מהמשרד. כמו כן, חובת השיפוי תהא 
לאחר קבלת פס"ד שביצועו לא עוכב ובלבד שניתנה לקבלן הזוכה 
האפשרות המלאה להתגונן בפני תביעת הנזק והמשרד לא התפשר בשמו 
של הקבלן הזוכה.  מובהר כי מגבלת השיפוי כאמור לא תחול בנזק שנעשה 

 על ידי הקבלן בזדון, לצדדי ג' או לנזק גוף.

 הבקשה נדחית.
 

 להסכם. 18ראו הוראות סעיף 

85.  
נבקש להפחית את כלל נבקש לבטל את הסעיף. לחלופין, לכל היותר,  3.13.2 4

 לעיל. 9ראו מענה לשאלה  מהסכום הנקוב בנספח. 10%הפיצויים המוסכמים כך שלא יעלו על 

86.  
 נבקש למחוק את חובת המחיקה שכן היא נוגדת את הוראות הדין. 8.5 6

 לעיל. 13ראו מענה לשאלה 

87.  

לחלופין נודה לאישורכם כי המציע אשר מספק את השירותים נשוא  12.2.1.2 9
המכרז יוכל להוכיח עמידתו בתנאי סף של רישום קבלני בסיווג הנדרש 

 באמצעות חברה המחזיקה במציע במישרין או בעקיפין. 

ניתן להציג את החברה במסגרת חוברת ההצעה כחברה אשר 
 לעיל. 2ראו גם מענה לשאלה  אחראית על ההתקנה.

אין משמעות אם חברה זו מחזיקה במציע או לאו. כל מציע 
יכול להציג חברה / אדם אשר יהיו אחראיים על ההתקנה 

 ובלבד שהם מחזיקים בסווג הנדרש.

88.  

 :15.7נבקש להוסיף סעיף  15.6 12
"ככל שיחולו שינויים חיצוניים המשפיעים על עלויות השירותים נשוא 
המכרז, תעודכן התמורה בהתאמה כך שתשקף את האיזון המסחרי אשר 

 הוסכם בין הצדדים".

 הבקשה נדחית.
 

 אופן ההצמדה קבועה בהוראות ההסכם.

89.  
 מבוקש להחליף את המילים "לדרוש כי" במילים "לוודא כי" 16.1 12

 הבקשה נדחית.



 ל א ר ש י ת נ י ד מ
 המדינה מבקר משרד
 הציבור תלונות ונציב

 
 המכרזים ועדת

עמוד  
 המשרדמענה  שאלה סעיף במכרז

90.  
נדחית. המדינה שומרת על זכותה לקבלת העתקי הבקשה  מבוקש להסיר את המילים "או העתק פוליסות" 16.5 13

 פוליסות ככל ויידרש.

91.  
מבוקש: להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם מוסכם כי איחור של  16.5 13

ימים בהמצאת אישור הביטוח לאחר קבלת דרישה מהחברה לא  10עד 
 יהווה הפרה יסודית של ההסכם"

 .מקובלתהבקשה 

92.  

ימי עסקים לפני חילוט ערבות ובלבד שההפרה של  7נבקש התראה בכתב  19.8, 19.6, 17.2 13,14
ימי עסקים מקבלת ההתראה בכתב  7המציע הזוכה לא תוקנה בתוך 

 .אודות ההפרה

מקובל כי תנתן לספק אפשרות לטעון טענותיו לפני חילוט 
 יום לפחות. 14הערבות בהודעה של 

 
 פרט לכך אין שינוי.

93.  
מפרט  9נספח א' 30

 9סעיף  -טכני
לחברה ניסיון  –נבקש להתאים IP54התקן המקובל בעמדות טעינה הינה 

רב בהתקנת עמדות אלה בכל רחבי ישראל והתקן הוכיח את עמידות 
 העמדה בצורה מיטבית.

 בקשה מאושרת

94.  
מפרט  9נספח א' 30

 10סעיף  -טכני
. החברה 22Kwהאם ניתן להתקין עמדות בהספק מקסימלי מקובל של 

להתקין עמדות בהספק מקסימלי בכדי לאפשר טעינה מהירה גם ממליצה 
 לרכבים המתקדמים שיגיעו בשנים הקרובות

  קיל וואט 22אלו דרישות המכרז הספק של 

95.  
מפרט  9נספח א' 30

 11סעיף  -טכני
נבקש להוסיף כי בעבור העתקת עמדת ישולם לספק עלות בגין התשתית 

 בקשה מאושרת צוות החשמליים.על עבודת ₪  750הנדרשת באתר החדש + 

96.  
מפרט  9נספח א' 31

 15סעיף  -טכני
או תקשורת קווית  WIFIעמדות הטעינה מופעלות הן באמצעות סים, 

 נבקש להתאים את סוג חיבור התקשורת לאתר הקיים.
, יחד עם זאת קיימת קליטה אין שינוי בדרישות המכרז

 סלולרית של חברת פלאפון בחניון

97.  
 חודשי אחריות.  24נבקש להוריד את חודשי האחריות ל נספח אחריות  38

 נא להבהיר כי האחריות ביחס לכל עמדה תחל ממועד ההפעלה.
 מלאי מהעמדות שהוזמנו.  10%נבקש כי הספק מתחייב ל

 לעיל. 5ראו מענה לשאלה 

98.  49 2.4 
 נבקש להבהיר כי אישור כאמור לא ימנע אלא מטעמים סבירים. 

 יבחן כל בקשה בעת שתוצג לפניו.המשרד 

99.  49 4.2 
למסמכי המכרז נכתב כי ההסכם יעמוד בתוקפו לשנתיים  6.1בסעיף 

 לעיל. 11ראו מענה לשאלה  ממועד החתימה על ההסכם. אנא הבהרתכם.



 ל א ר ש י ת נ י ד מ
 המדינה מבקר משרד
 הציבור תלונות ונציב

 
 המכרזים ועדת

עמוד  
 המשרדמענה  שאלה סעיף במכרז

100.  50 4.3 
נבקש כי ביטול ההסכם ע"י המשרד, כמתואר בסעיף הנ"ל, יתאפשר 

 ימים מראש.  90בהתראה של 
ביטול ההסכם יתאפשר בהתראה  .מתקבלת חלקיתהבקשה 

 ימים מראש. 60של 
 

101.  50 4.4 
נבקש כי ביטול לפי סעיף זה יתאפשר בכפוף למתן תקופת ריפוי של שבעה 

 לעיל. 34ראו מענה לשאלה  ( ימי עסקים.7)

102.  50 4.5 
נבקש כי הארכת תקופת ההתקשרות תיעשה בכפוף לקבלת אישור נותן 

 לעיל. 33ראו מענה לשאלה  ובכתב.השירותים מראש 

103.  50 4.6 
נבקש להבהיר כי במקרה שבו, טרם מועד ביטול ההסכם, ביצע נותן 
השירותים הזמנה של חומרים ו/או עמדות, יפוצה נותן השירותים בגין 

 נזקיו בכפוף להצגת אסמכתאות כדין.
  הבקשה נדחית.

104.  50 5.2 
בזמנים שונים", את המילים: נבקש להוסיף, לאחר המילים "השירותים 

"ובלבד שהזמנים המעודכנים יהיו סבירים בנסיבות העניין וכמקובל 
 בעסקאות מסוג זה."

  הבקשה נדחית.

105.  50 5.3 
נבקש כי במקום המילים "ברמה הגבוהה ביותר" יירשמו המילים 

 .הבקשה נדחית "בסטנדרט המקובל בעבודות מסוג זה".

106.  51 6.5 
שינוי כאמור לא יטיל על נותן השירותים חובות או נבקש להוסיף כי 

 לעיל. 37ראו מענה לשאלה  התחייבויות אשר לא נטל על עצמו במסגרת הסכם זה.

107.  51 6.7 ,6.8 ,6.9 

 נבקש להבהיר היכן מוגדר המונח "חבר צוות".
בנוסף, בהנחה כי מדובר בעובדיו של נותן השירותים, נבקש להבהיר כי 

 דרישה להחליף מי מחברי הצוות תתבסס על טעמים סבירים בלבד. 
כמו כן נבקש להבהיר כי עיכוב הנובע מדרישה להחליף חבר צוות לא 

 ייחשב כהפרה של נותן השירותים, ולוחות הזמנים יוארכו בהתאם. 

 אשר יבצעו את השירותים מטעם הספק.מדובר באנשי צוות 
 שיקול הדעת לבקשת ההחלפה נתון למשרד.

מובהר עם זאת, כי המשרד מחוייב לסבירות והגינות 
 בפעילותיו.

108.  52 13.2 

נבקש להבהיר כי לנותן השירותים הזכות המלאה לקבל תמורה בעבור כל 
 השירותים ו/או המוצרים שסופקו על ידו ואשר אספקתם אושרה קודם

 לכן על ידי המשרד.
כמו כן, נבקש להבהיר היכן בהסכם מפורט מנגנון יישוב המחלוקות 

 המתואר בסעיף הנ"ל.

 ההסכם קובע כי התשלום יבוצע בהתאם לאספקה בפועל.
 

במידה ולא תבוצע אספקה כנדרש במכרז ולשביעות רצון 
 המשרד, לא תשולם תמורה.



 ל א ר ש י ת נ י ד מ
 המדינה מבקר משרד
 הציבור תלונות ונציב

 
 המכרזים ועדת

עמוד  
 המשרדמענה  שאלה סעיף במכרז

109.  52 13.3 
( 14יום" במילים "ארבעה עשר )נבקש להחליף את המילים "שלושים 

 ימים(".
 

 הבקשה נדחית.

110.  53 13.5 
-ימים" במילים "לא יאוחר מ 45-נבקש להחליף את המילים "לא יאוחר מ

 הבקשה נדחית. ימים". 30

111.  54 16 
 נבקש למחוק את הסעיף.

 הבקשה נדחית. לחלופין נבקש למחוק את המילים "ומכוח כל הסכם אחר".

112.  54 18.1 
 להוסיף לאחר המילים "ישא באחריות" את המילים "לפי דין".נבקש 

 הבקשה נדחית.

113.  54 18.2 
נבקש להוסיף לאחר המילים "על נותן השירותים בלבד" את המילים: ", 

 הבקשה נדחית. למעט במקרים בהם האחריות תחול על המשרד לפי דין".

114.  54 18.3 

 נבקש לבצע בסעיף הנ"ל את השינויים הבאים:

השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה נותן 
שייגרמו לו על ידי נותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או 
המועסקים על ידו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו 
מרשלנותו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של 

בפסק דין סופי ע"י בית משפט או ע"י כל גורם הסכם זה, אשר ייקבעו 
מוסמך אחר בהליך שיפוטי או מעין שיפוטי, מיד עם קבלת הודעה על כך 
מאת המשרד, והכל בכפוף לכך שהמשרד יודיע לנותן השירותים בכתב תוך 
זמן סביר אודות התביעה או הדרישה, ויאפשר באופן סביר לנותן 

 השירותים להתגונן מפני אלו.
 

יות נותן השירותים על פי הסכם זה תהא עד לגובה התמורה אשר אחר
 תשולם לו מכוח ההסכם בלבד.

 הבקשה נדחית.

115.  55 20.4 ,20.6 
 נבקש למחוק את הסעיפים הנ"ל.

 לעיל. 47-ו 45ראו מענה לשאלה 



 ל א ר ש י ת נ י ד מ
 המדינה מבקר משרד
 הציבור תלונות ונציב

 
 המכרזים ועדת

עמוד  
 המשרדמענה  שאלה סעיף במכרז

116.  
מבוקש להחליף את המילים "לדרוש מהם לערוך" במילים "לוודא כי הללו  19.2 55

 נדחית.הבקשה  יערכו"

117.  
הבקשה נדחית. המדינה שומרת על זכותה לקבלת העתקי  מבוקש להסיר את המילים "או העתק פוליסות" 19.5 55

 פוליסות ככל ויידרש.

118.  

מבוקש: להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם מוסכם כי איחור של  19.6 55

ימים בהמצאת אישור הביטוח לאחר קבלת דרישה מהחברה לא  10עד 

 הפרה יסודית של ההסכם" יהווה
 .מקובלתהבקשה 

119.  56 21.3 

נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שמילוי הוראות הסדרים ונהלי עבודה 

לעניין סודיות כאמור אינן חורגות מגדר הסביר והמקובל בעסקאות מסוג 

זה, או לחלופין, שמילוי הוראות כאמור לא יטיל על נותן השירותים עלויות 

 לאלו שהתחייב להן במסגרת הסכם זה."נוספות מעבר 

 הבקשה נדחית.

120.  56 21.8 
נבקש להבהיר כי הסעיף הנ"ל הינו בכפוף לכך שביצועו לא ישית על נותן 

 הבקשה נדחית. השירותים עלויות נוספות מעבר לאלו שהתחייב להן במסגרת הסכם זה.

121.  57 25.3 

כמתואר בסעיף נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שבמקרה של כל בדיקה 

לעיל גם ביחס למשרד ולמי מטעמו שייבצע בפועל  21.1זה, יחול סעיף  25

 את הבדיקות, בשינויים המחייבים.
 לעיל 50לשאלה מס'  תשובהראה 

122.  57 26.2 ,26.3 

 נבקש להבהיר כי סירוב כאמור לא ימנע אלא מטעמים סבירים.
קבלני משנה  כן, נבקש להבהיר כי ביצוע חלק מהעבודות באמצעות-כמו

כהעברה, הסבה, או המחאה של  26.3ו/או  26.2לא ייחשב, לצורך סעיף 

 זכויותיו והתחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה.

כל עבודה של קבלני משנה נדרשת באישור של המשרד 
 מראש.

 
 המשרד יבחן כל בקשה בעת שתוגש.
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עמוד  
 המשרדמענה  שאלה סעיף במכרז

123.  57 27.1 
ביחד" את המילים: "ובלבד שניתנה נבקש להוסיף לאחר המילים "או כולן 

 לעיל 53לשאלה מס'  תשובהראה  ימי עסקים". 7תקופת ריפוי של 

124.  57 27.2 

 נבקש למחוק את הסעיף.
לחלופין נבקש להוסיף את המילים "והכל בכפוף לכך שהוצאות ונזקים 
כאמור ייקבעו בפסק דין סופי ע"י בית משפט או ע"י כל גורם מוסמך אחר 

 שיפוטי או מעין שיפוטי."בהליך 

 הבקשה נדחית.

125.  57 27.3 
 נבקש למחוק את הסעיף.

 הבקשה נדחית. לחלופין נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שיימנע מצב של כפל פיצויים". 

 )ב(2 59  .126
 נבקש להבהיר היכן הוגדרו "שירותי הייעוץ".

 יירשם "מתן השירותים".יתוקן ו

 )ו(2 59  .127

 הנ"ל את השינויים הבאים:נבקש לבצע בסעיף 
נותן השירות מתחייב לערוך את המידע שיתקבל מהמשרד במחשבו הפרטי 
בלבד במחשבים השייכים לו ו/או לעובדיו,. המחשב יימצא בביתו של נותן 
השירות או ואשר נמצאים במשרדו. הגישה אל המחשב בזמן העבודה 

 .דתהיה מוגבלת לו עצמו לנותן השירות ו/או לעובדיו בלב

 הבקשה נדחית.

128.  60 7 
נבקש להחליף את המילים "בביתו או משרדיו" במילים "במשרדיו" 
ולמחוק את המילים "אפילו אם יהיה בפעולות אלה כדי להביא לאבדן 

 מידע של נותן השירות או פגיעה בפעילותו".

יובהר שהמשרד כרשות ציבורית מחויב  הבקשה נדחית.
 בתום לב.לפעול בסבירות והגיון וכמובן 
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 חוברת ההצעה –למסמך  1נספח 

 
 נסיון המציע .1

( מעבר לשנתיים אחריות יש להשליםהמציע מציג אחריות נוספת של ______________ שנים ) .1.1
 הנכללות בתנאי המכרז.

בדרישות המפרט עמדות הטעינה המוצעות עומדות בחתימתו על מסמך זה מתחייב המציע כי  .1.2
 .(9הטכני )נספח א'

, AC חשמליים לרכבים אוניברסליות טעינה עמדות 20המציע יוכיח כי התקין והפעיל לפחות  .1.3
 בישראל הנמצאים במצטבר אתרים במספר או אחד באתרמאותו הסוג המוצע על ידו במכרז זה, 

 ., במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעותל"בחואו 
 נסיון העולה על תנאי הסף לצורך ניקוד איכות ההצעה.יש להראות 

 ניתן להוסיף טבלאות באותו המבנה.
 

 שם הלקוח
פרטי איש 

 הקשר
פרטי 

 התקשרות

מועד תחילת 
 מתן השירות
 )חודש ושנה(

מועד סיום מתן 
 השירות

 )חודש ושנה(

פירוט האתר 
בו הותקנו 

עמדות 
הטעינה )רחוב 

 ועיר לפחות(

מספר עמדות 
הטעינה 

 אוניברסליות
 לרכבים

, AC חשמליים
מאותו הסוג 
המוצע במכרז 
זה על ידי 
המציע שהתקין 

 המציע באתר
 
 

      

 
 

      

 
 

      

   
 
 

   

     
 
 

 

 
 על ידי המציע: פרטי המתקין המוצע .1.4

 

 פרטים מלאים של המתקין

האם 
המתקין הינו 
קבלן רשום ? 

 )כן או לא(

יש לציין את ענף 
 וקבוצת סווג

הרישום של 
 המתקין

מועד סיום תוקף 
 הרישום 

)יש לוודא כי המתקין 
רשום כדין במועד 

 הגשת ההצעות(

האם צורפה 
תעודת 

הרישום 
 להצעה 

 )כן / לא(
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 הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי הינם נכונים.

   

 חתימת המציע וחותמת שם החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור עורך דין

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה 

עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר אמת 

 דלעיל. 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת           מספר רישיון             תאריך            

 


