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 09/2019במכרז פומבי מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

כמו כן נודה  ימי עסקים. 14לפחות ב שאלות ההבהרה אנו מבקשים לדחות את מועד הגשת  .1

 בהתאם. המכרזעל דחיית מועד הגשת 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .10:00, עד השעה 4.7.19, תאריך חמישייום  –להגשת שאלות הבהרה נוסף מועד 

, עד השעה 8.7.19, תאריך שנייום  –נוספות למתן תשובות לשאלות הבהרה אחרון מועד 

16:00. 

מועד אחרון להגשת הצעות וה 21.7.19ניתן להגיש הצעות החל מיום ראשון, תאריך 

 .10:00עד השעה  25.07.19יום חמישי למכרז: 

 . קיבוץ כברי.משרדי האשכול–מיקום תיבת המכרזים 

 .10:30, בשעה 25.7.19, תאריך חמישייום  – המכרזיםמועד פתיחת תיבת 

משרדי אשכול רשויות גליל מערבי, קיבוץ פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה ב

 .כברי

 

על פי רישומכם נדרש לפי  –למסמכי המכרז  14להוראות ותנאים כלליים, עמוד  15.2סעיף  .2

 ק"מ בשנה. 50,000לשנות/לתקן למסכה של מכסת הק"מ השנתית מבקש  55,000

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, למסמכי המכרז 14להוראות ותנאים כלליים, עמוד  15.2סעיף במקום האמור בסעיף 

 כמפורט להלן:שקלול יחסי שבין הפרמטרים כל דגם יקבל ניקוד לפי "יבוא: 

 כל רכב: עבור 

  + X 0.35 ק"מ  25,000-מחיר הדגם ל

 + X 0.35ק"מ  35,000-ל מחיר הדגם

 + X 0.2ק"מ  45,000-ל מחיר הדגם

  X 0.1ק"מ  00005,-ל מחיר הדגם

 "סיכום התוצאות  יהיה הניקוד עבור כל רכב.

 

ערבות לביצוע מבקש לשנות  –למסמכי המכרז  15. להוראות ותנאים כלליים, עמוד 16סעיף  .3

 ₪ 25,000ל 

 הבקשה נדחית.

 

מאיזה  2%דמי ניהול בסך –למסמכי המכרז  16להוראות ותנאים כלליים, עמוד  16.3סעיף  .4

 מבקש הבהרה סעיף לא ברור. עלות? ובגין מה? לא ברור.

 הבהרה:

מכל סכום שיקבל הספק הזוכה מהרשות המקומית, לרבות המע"מ, יעביר הספק לאשכול 

 .2%סך של 
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"תשלום עבור חריגת ק"מ  -כרז למסמכי המ 23, עמוד 2, נספח א'הצעת המחירל 4סעיף  .5

 יש לשנות חישוב הק"מ יבוצע בכל סיום שנת השכרה. בתום תקופת השיכרות של כלי הרכב.

 .2020חישוב ק"מ בספטמבר  2019לדוגמא" תחילת חוזה בספטמבר 

 הבקשה נדחית.

 

מה  השכרת רכב חדש בלבד. –למסמכי המכרז  42להסכם ההתקשרות, עמוד  2.1סעיף  .6

 נא להבהיר שנתון ומקסימום ק"מ?  הגדרתכם לרכב חדש בלבד.

 הבהרה:

ק"מ. השנתון יהיה השנתון  200של קילמוטראז' מירבי הרכב החדש יגיע לרשות עם 

 הנוכחי בו הרשות ביקשה לספק לה את הדגם.

 

"הרשות תהיה רשאית לקזז ו/או  –למסמכי המכרז  44להסכם ההתקשרות, עמוד  7.4סעיף  .7

אבקש למחוק שורה זו שכן לא ניתן  לנקות סכומים כלשהם מדמי השכירות החודשיים..."

 לבצע קיזוז יזום.

 הבקשה נדחית.

 

להוסיף לסעיף התניה של ותק  –למסמכי המכרז  44להסכם ההתקשרות, עמוד  8.1סעיף  .8

 נהיגה מינימום שנה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, יבוא: למסמכי המכרז 44להסכם ההתקשרות, עמוד  8.1סעיף במקום האמור בסעיף 

השימוש בכלי הרכב יהיה לרשות, עובדיה, וכל הפועל מטעמה, וכן בני/ות זוגם וקרובי "

, ובלבד שהם משפחה של אלה אף שאינם מקרבה ראשונה, וכן נהגים חדשים וצעירים

 ".מחזיקים ברישיון נהיגה לכל הפחות שנה

 

 

 

 

 


