
   

 

 שני ח' תשרי תשפ"ג  יום
 2022אוקטובר  03

 לכבוד
 29/2022משתתפי מכרז פומבי מספר 

 עיריית באר יעקב 
 

 א.ג.נ.,
 

 לאספקת דלקים לרכבי העירייה   22/29מכרז פומבי מס' הנדון: 
 2מסמך הבהרות מספר 

( מבקשת להעביר לעיון המשתתפים במכרז מסמך הבהרות מספר  העירייה  –עיריית באר יעקב )להלן  
בקשות  2  / למשלוח שאלות  למועד האחרון  עד  לעירייה  הופנו  ובקשות הבהרה אשר  הכולל שאלות   ,

 . שבנדון הבהרה במכרז
 

 המכרז.מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ומחייב ממסמכי  
 

מכרז /   מס'
נספח במכרז  

חוזה /   /
 נספח בחוזה 

 התשובה  השאלה  ס'

הזמנה    1
להציע  

הצעות )עמ'  
3) 

המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת   6
 6/10/2022המכרז שנקבע על ידכם ליום  

מייד לאחר יום כיפור בו כלל המשק מושבת  
מפעילות. לאור האמור לעיל ולאור מיעוט  

העבודה עד למועד האחרון להגשת ימי 
הצעות שקבעתם עקב חגי תשרי )ראש השנה  

נבקשכם לדחות   –ויום כיפור( שחלים לפניו 
את המועד האחרון להגשת הצעות עד לאחר  
החזרה מחופשת חג הסוכות, כלומר, החל  

 ואילך.  23/10/22מיום 

באתר האינטרנט של   1ראו מסמך הבהרות מספר 
 העירייה. 

הוראות   2
תנאי  ו

המכרז )פרק  
 ( 8( )עמ' 1

בסעיף זה מדובר על נקיבת הנחה לליטר לא   15
( ואילו בטבלת הצעת  8כולל מע"מ )עמ' 

המחיר המירבי וההצעה   29המחיר בעמ' 
מה הנכון? האן יש להגיש את    -כוללים מע"מ 

ההצעה כולל מע"מ או לפני מע"מ )לא כולל  
 מע"מ(?

כאמור   יש להגיש את ההצעה כשהיא כוללת מע"מ
 בטופס הצעת המחיר. 

הוראות   3
ותנאי  

המכרז )פרק  
 ( 9( )עמ' 1

נבקש להבין האם המציעים נדרשים למלא   26
 .26את הטבלה שבסעיף 

 לא

הוראות   4
ותנאי  

המכרז )פרק  
 ( 10( )עמ' 1

מבוקש להחליף את המילים "שלא יהיה   40
 מצומצם מהמפורט" במילה "כמפורט". 

המשתתפים במכרז רשאים לקיים  הבקשה נדחית. 
 לעצמם ביטוחים מעבר לנדרש על ידי העירייה. 

הסכם )פרק   5
 ( 15( )עמ' 2

+ סעיף  
למפרט   2.2.2

השירותים  
 ( 24)עמ' 

אנו מבקשים כי התמורה לה יהיה זכאי   5
הספק בגין התקני התדלוק האוניברסליים  

 back to ולא תהיה בהתאם למחירון הספק  
back   למחיר ששילם הספק ליצרנית

ההתקנים בגין רכישתו. בכל מקרה, יצרנית  
ההתקנים אינה מוציאה חשבונית בגין כל  

התקן והתקן בנפרד אלא חשבוניות מרכזות  
ותקופתיות עבור סוגים שונים של התקנים  
הכוללות גם סכומים אחרים לחיוב וזיכוי  
במסגרת ההתחשבנויות בין חברת הדלק  

נים וכמובן שלא נוכל להציג  ליצרנית ההתק
 חשבונית כזו לעירייה. 

 הבקשה נדחית.  
 BACKהעירייה מבקשת לשלם את עלות ההתקן 

TO BACK   למיטב ידעתנו אפשר לבקש מיצרניות
תקנים עבור  ההההתקן להנפיק חשבונית על עלות  

 .  העירייה



   

 

מכרז /   מס'
נספח במכרז  

חוזה /   /
 נספח בחוזה 

 התשובה  השאלה  ס'

הסכם )פרק   6
 ( 20( )עמ' 2

 מבוקש:  47

""המכסים  להסיר את המילים  •
את כל הסיכונים  

 האפשריים....לעירייה". 

להחליף את המילים "שלא יהיה   •
מצומצם מהמפורט" במילה  

 "כמפורט". 
להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם  

ימים בהמצאת    10מוסכם כי איחור של עד 
אישור עריכת ביטוחים לאחר קבלת דרישה  
בכתב מהעירייה, לא יהווה הפרה יסודית של  

 ".החוזה

 הבקשה נדחית 

הסכם )פרק   7
 ( 20( )עמ' 2

 מבוקש:  49

להסיר את המילים "כי העיריה   •
תהיה מוטב על פי פוליסות  

 הביטוח ו". 

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

להסיר את המילים "העיריה   •
 תהא...את הפוליסות עצמן". 

 הבקשה נדחית 

הסכם )פרק   8
 ( 20( )עמ' 2

בסיפא הסעיף את  מבוקש להוסיף   52
המילים "בכפוף להוראות האחריות  

 והשיפוי בהסכם".
 

 הבקשה נדחית 

מפרט   9
השירותים  

 ( 24)עמ' 

נבקש לבטל את תשלום הפיצויים   3
 .SLAהמוסכמים המפורטים באמנת 

 הבקשה נדחית 

:  2פרק  10
  –נספח ב' 
נספח  

והוראות  
ביטוח )עמ'  

26) 

 מבוקש:  

 318קוד להסיר את   –ביטוח צד ג'  •

להסיר את   –אחריות מעבידים  •
 304קוד 

להסיר את קוד   –חבות המוצר  •
307 ,315 ,318 

  – שדה ביטול / שינוי הפוליסה  •
" 60מבוקש להחליף את הספרות "

 ".30בספרות "

 הבקשה נדחית 

טופס הצעת   11
המחיר )פרק  

 ( 29( )עמ' 3

לא ברור לנו מדוע בטבלת הצעת המחיר   11
  95המתייחס לבנזין בחלק   11שבסעיף 

אוקטן מופיע פעמיים המלל "מחיר מירבי  
לליטר )בשירות עצמי( בש"ח, כולל מע"מ  
נכון ליום" ונראה לנו שמדובר בכפילות  

 מיותרת. 

 .  מתקבלתהערה ה
 מדובר בכפילות מיותרת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

מכרז/   מס"ד 
נספח 

במכרז/  
חוזה/  
נספח 
 בחוזה

 התשובה  השאלה  סעיף

  1פרק  12
 )הוראות(  

11.1    
 7עמ' 

יובהר כי מציע שהינו חברה ציבורית  
נסחרת יצרף נסח מאתר הבורסה שכן  
זהו המרשם הרלוונטי בעניינו )המידע  

 בנסח רשם חברות אינו רלוונטי ועדכני(. 

 הבקשה נדחית. 
גם חברה בורסאית נסחרת, למיטב  

ידיעת העירייה, רשומה ברשם החברות  
ין מניעה כי לצד  של מדינת ישראל. א 

נסח החברה יצורף כל רישום בורסאי  
 אחר.

  1פרק  13
 )הוראות(

48             
 11עמ' 

נבקש למחוק את הסיפא במשפט החל  
מהמילים "ולחלט" ועד לסוף הסעיף  

שכן מדובר בסנקציה חריגה ולא  
מידתית בגין סירוב, קל וחומר במקרה  

 של פסילת ההצעה מלכתחילה. 

 נדחית. הבקשה 
בנסיבות בהן מציע חוזר בו מהצעתו  

 מדובר בסנקציה סבירה ביותר. 

  1פרק  14
 )הוראות(

50       
 11עמ' 

נבקש למחוק סעיף זה, מצופה מעורך  
המכרז להיערך מראש )לרבות מבחינה  

תקציבית וקבלת אישורים( מבעוד מועד,  
טרם יציאה למכרז ובוודאי לאחר  
הצעה    בחירת זוכה. המציע נערך להגשת 

ולביצוע השירותים מתוך אותה נקודת  
 מוצא.

 הבקשה נדחית. 
 

  1פרק  15
 )הוראות(

61      
 13עמ' 

נבקש למחוק את סוף המשפט הראשון  
לעניין חילוט הערבות הבנקאית, מדובר  

בסנקציה חריגה ולא מידתית בגין אי  
המצאה, קל וחומר במקרה של ביטול  

 זכיה.

 . הבקשה נדחית

  2פרק  16
 )הסכם(

5         
 15עמ' 

בסוף המשפט הראשון )אמצע שורה  
שלישית( יתווסף "תיקונים והתקנות  

כאמור יבוצעו בתחנות שירות של הספק  
או בחצרי העירייה, בהתאם למהות  

 העניין". 

 .הבקשה מאושרת

  2פרק  17
 )הסכם(

11       
 16עמ' 

נבקש למחוק המילים "ובידי כל הנהגים  
בביצוע השירותים" נראה כי  שיועסקו 

נפלה טעות עריכה שכן לא מועסקים 
נהגים בנוגע לשירותים נשוא המכרז  

 שבנדון. 

 .הבקשה מאושרת

  2פרק  18
 )הסכם(

30       
 18עמ' 

נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים  
הניתנים במסגרת המכרז, מוענקים על 
רקע המצב השורר בשוק האנרגיה, וכי  

שינוי מהותי במצב זה, במידה ויחול 
במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים,  

יהא המציע זכאי לשנות את התנאים  
המסחריים ותנאי ההנחה, ובלבד  

שהמציע יודיע לרשות המזמינה בהודעה  
יום מראש ובכתב, על   30מוקדמת בת 

השינוי שבכוונתו לבצע. במקרה שהשינוי  
האמור יהיה לרעת הרשות המזמינה, 

המזמינה רשאית להביא   תהיה הרשות 
ההסכם לידי סיום. כמו כן, נבקש  
להבהיר, כי במידה ויוטלו מיסים  

נוספים על הדלק לרבות שינוי בבלו, הם  
 יחולו על הרשות המזמינה. 

 . הבקשה נדחית

  2פרק  19
 )הסכם(

33       
 18עמ' 

 אכן.  ? 45האם הכוונה לשוטף + 

  2פרק  20
 )הסכם(

34       
 19עמ' 

למחוק סעיף זה בשים לב  נבקש 
לשירותים נשוא ההתקשרות במכרז  

שבנדון )דלק שכבר נצרך ושולם על ידי  
 הספק, לרבות מיסים, שלא ניתן להשיב(.

 .  הבקשה נדחית
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקזז  

תשלומים במקרים שהיא או לעכב 
    תדרש להם.   



   

 

  2פרק  21
 )הסכם(

35       
 19עמ' 

כי אי אלו טענות כאמור  נבקש להבהיר  
ימים    30-בסעיף זה יועלו לא יאוחר מ

ממועד אישור החשבון ו/או ממועד 
 ההתרחשות. 

 הבקשה מאושרת 

  2פרק  22
 )הסכם(

45      
 19עמ' 

לא מקובל ונבקש למחוק סעיף זה. פיצוי  
ומוסכם וקבוע מראש עבור מה? לא כי  
העילות וההפרות שוות בחומרתן ואין  

לחילוט "כללי" שלא נלווית לו  הצדקה 
התראה מראש עם מועד לתיקון ההפרה. 

מבוקש למחוק או לחלופין ליתן ארכה  
לתיקון ההפרה שבסיומה, אם הספק לא  

 תיקן את ההפרה, תחולט הערבות.

 הבקשה נדחית. 
הפיצוי הינו מוסכם וקבוע עבור נזקים  

. מובהר כי  41-46כמתואר בסעיפים 
 מצה. רשימה זו אינה רשימה מ 

  2פרק  23
 )הסכם(

47      
 20עמ' 

 מבוקש כי: 

לאחר המילה "חשבונו" ייכתב   .א
 "את ה". 

המילים "המכסים את כל....   .ב
ולעירייה" תמחקנה ובמקומן  
 ייכתב "הנדרשים בנספח ב'". 

   המילה "והאופציה" תמחק. .ג

 הבקשה נדחית 

  2פרק  24
 )הסכם(

49      
 20עמ' 

  30מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 
 יום, כמקובל. 

 הבקשה נדחית 

  2פרק  25
 )הסכם(

50      
 20עמ' 

 הבקשה נדחית  מבוקש כי המילה "והאופציה" תמחק.

  2פרק  26
 )הסכם(

51      
 20עמ' 

 מבוקש כי: 

לאחר המילה "אחריות"   .א
 ייכתב "על פי דין.

לאחר המילים "אחריותו של   .ב
 הספק" ייכתב "על פי דין". 

 הבקשה נדחית 

  2פרק  27
 )הסכם(

52             
 20עמ' 

 נדחית הבקשה  מבוקש כי בסיפא ייכתב "ועל פי דין".

  2פרק  28
 )הסכם(

55             
 21עמ' 

נבקש למחוק את המילים "ובניכוי כל  
סכום שהספק חייב לעירייה על פי הסכם  
זה או כל הסכם או התחייבות אחרת או  

על פי דין". ראשית יש להגביל את  
, לא  ההתחייבויות להתקשרות הנ"ל

מקובל לכרוך ניכויים מהתקשרויות  
שונות בעת סיום התקשרות בהסכם 
ספציפי. שנית, הניכוי מיותר לנוכח  

ערבות הביצוע, ככל שידרשו ניכויים יש  
לבצעם מהערבות שתושב בהפחתת  

 הניכויים כאמור. 

 הבקשה נדחית 

  2פרק  29
 )מפרט(

2.1.4 
 23עמ' 

נבקש להחליף את המילה "כל" במילה  
"מרבית" שכן חלק מהנתונים  

המפורטים ברישא של הסעיף ניתנים רק  
בפילוח ספציפי שמבוצע במערכות הספק  

ולא בהכרח באיזור האישי ועל כן  
 ויימסרו עפ"י דרישה. 

 הבקשה נדחית.  
הבקשה לקבל את  הפרטים הללו ביחד  

 עם אישור החשבון בדוא"ל.  

  2פרק  30
 )מפרט(

2.1.7 
 24עמ' 

ד השירות של המציע מובהר כי מוק
 16:00פתוח בימי חמישי עד השעה 

 ונבקש לאשר זאת מבעוד מועד. 

 הבקשה מאושרת 

  2פרק  31
 )מפרט(

2.2.4 
 24עמ' 

בסוף המשפט הראשון יתווספו המילים  
"לפי דרישה או קריאת שירות שתינתן  

 לספק מטעם העיריה מראש".

 הבקשה מאושרת.
 

  2פרק  32
 )מפרט(

2.2.8 
 24עמ' 

אחרי המילים "ימסור לעיריה" יתווספו  
 המילים "על פי דרישה".

 הבקשה נדחית.  
  ההתקנה במועד יש להעביר את הקוד  

 .  ולא רק אחרי דרישה
  2פרק  33

 )מפרט(
2.2.11 

 24עמ' 
מובהר כי לא ניתן להאריך את תוקף  

הכרטיס ובמידת הצורך יסופק כרטיס  
 חלופי, אף הוא ללא עלות. 

 מאושרת הבקשה 



   

 

  2פרק  34
 )מפרט(

עמודה   3
 שלישית 

עפ"י הנחיות מינהל הדלק מוסך אינו  
הגוף המוסמך לביצוע בדיקות וכ למתן  
קביעה מהימנה אם תודלק ברכב דלק  

שאינו תקין אלא אך ורק מעבדה  
מורשית. אם אכן נגרם נזק בגין דלק  

שאינו תקין אשר הוכח ככזה במעבדה  
הנ"ל הינה  מורשית, אז הנשיאה בעלויות 

 מקובלת.

 מאושרת הבקשה 

  2פרק  35
)נספח  
 ביטוח( 

 מבוקש כי:  צד ג'  
לאחר המילים "צד ג'" ייכתב   .א

"משולב אחריות מקצועית  
 וחבות מוצר". 

במקומו יצויין   ימחק 304קוד  .ב
 . 321קוד 

   ימחק. 318קוד  .ג

 מאושר  .א
,  304לא מאושר לגבי קוד  .ב

  321קוד  להוסיף את מאושר 
 .318במקום סעיף 

  2פרק  36
)נספח  
 ביטוח( 

אחריות  
 מעבידים 

 חית. הבקשה נד ימחק.  304מבוקש כי קוד 

  2פרק  37
)נספח  
 ביטוח( 

חבות  
 מוצר 

 מבוקש כי: 
לאחר המילים "חבות מוצר"   .א

ייכתב "משולב צד ג' ואחריות  
 מקצועית". 

ימחק במקומו יצויין   318קוד  .ב
 .  321קוד 

לא   .וימחקי  315ו 307קוד  .ג
 רלוונטים לביטוח חבות מוצר.  

 

 מאושר  .א
 מאושר  .ב
 לא מאושר  .ג

  2פרק  38
)נספח  
 ביטוח( 

ביטול/  
שינוי  

 הפוליסה 

  30מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 
 יום, כמקובל.  

 הבקשה הנדחית 

  3פרק  39
 )הצעה(

10      
 29עמ' 

מבוקש למחוק את החלק שעוסק  
בחילוט הערבות, נימוקים בעניין פורטו  

 בהרחבה בשאלות שלעיל.

 הבקשה נדחית 

  3פרק  40
 )נספח ג(

נבקש לאפשר לסמנכ"ל סחר וסיטונאות   חתימות 
במציע, שהינו המנהל האחראי על תחום  

התדלוק וההתקנים, לחתום חלף  
 מנכ"ל/יו"ר/סמנכ"ל כספים. 

אין מניעה, אולם יש לצרף למסמכי  
ההצעה אישור רו"ח / עו"ד המציע 

מספק( כי חתימה זו הינה   1)אישור 
חתימה מחייבת של המציע לכל דבר  

 ועניין 
  3פרק  41

 )נספח ה(  
מנכ"ל סחר וסיטונאות  נבקש לאפשר לס  חתימות 

במציע, שהינו המנהל האחראי על תחום  
התדלוק וההתקנים, לחתום חלף  

 מנכ"ל/יו"ר/סמנכ"ל כספים. 

 לעיל  40ר' התשובה לשאלה 

  3פרק  42
 )נספח ד( 

נבקש כי בסיפא של המשפט )לפני ס"ק   34עמ'  1
ד( יתווספו המילים "למיטב ידיעתי"  -א

ציבורית נסחרת  שכן המציע הינו חברה  
בה בעלי המניות מתחלים בכל עת ולכן  

נכונות הצהרתו של המציע נכונה לאותו  
 מועד. 

 הבקשה מאושרת  

  3פרק  43
 )נספח ט( 

נבקש כי בנוסף להעתק המאומת של  כוכביות 
תעודת ההתאגדות של המציע יצורף  

אישור עו"ד )מקור/נאמן למקור( ע"ב  
הנתונים המוצגים בתדפיס החברה 

הבורסה שמשקפים נאמנה את   באתר 
 בעלי המניות במציע.

 הבקשה מאושרת 

 

 



   

 

מובהר, כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  
מקום בו תתקבל החלטה לדחות את מועד הגשת ההצעות, העירייה תבצע פרסום באתר האינטרנט שלה.  

 המציעים מתבקשים לעקוב אחר עדכוני ופרסומי העירייה באתר בקשר למכרז.  

                                  

 

  בברכה,                                  

 ן רו"ח דני אור    

 מנכ"ל המועצה   

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו. 

 

 

 
 _______________   _______________   _________________ 

 חתימה + חותמת        שם המציע                     תאריך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


