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( DCו/או  ACלביצוע עבודות הקמה, הפעלה וניהול עמדות טעינה ) 21/2020פומבי מס'  מכרז הנדון: 
 לרכבים חשמליים במועצה המקומית מצפה רמון

 4לקט מס'  -תשובות לשאלות הבהרה
 

 להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז. .1

 

נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי .2

 וסח המובא במכרז.הנ

 
אחרת על ידי מי מטעם המועצה או ועדת אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך  .3

המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה 

 זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

 
נוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז ה .4

 לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.

 
אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו  .5

 של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

 
הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך,  ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות .6

 וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל  .7

 שאלה.

 
הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך  .8

 במסמכי המכרז.

 
  המפורסמות באתר המועצה. (3-ו 2תשומת ליבם של המציעים לתשובות לשאלות הבהרה )לקט מס'  .9

 

 

 

 

 



 

  

מס"
  ד

 תשובה שאלת הבהרה  מס' סעיף נספח 

 1.5 חלק ב' 1

 

3.8.2.4 

( קובע כי "בהצעה לא יצויין מרכיב 1.5הסעיף )
בהתאם לשיעורו  יתווסףהמע"מ והמע"מ 

 .במועד התשלום"

מתייחס למחיר , אשר 3.8.2.4ביחס לסעיף 
(, כי 40)תשובה  3, נבקע בלקט תשובות ההצעה

 המחיר כול מע"מ.

למיטב היכרותנו את מחירי השוק הנהוגים 
בתחום, צדקו כותבי המכרז בקביעתם בסעיף 

כי המע"מ צריך להתווסף על מרכיב  1.5
בטל את הקביעה ההצעה ולפיכך, נבקשכם ל

ולהכריז כי המחיר המקסימאלי  40בתשובה 
 .אינו כולל מע"מלקוט"ש בטבלה, 

המחיר המקסימאלי לקוט"ש 
כפי שמופיע במכרז הינו 
 באחוזים ואינו בשקלים.

בנסיבות הללו אין משמעות 
 לציון רכיב המע"מ בהצעה.

 1חלק  
 i. ב. 13ס' 

, שונה תנאי הסף 2בלקט תשובות הבהרה מס' 
במכרז וכותבי המכרז החליפו את הדרישה 

שנים" לדרישה "במשך שנה אחת  3"במשך 
 כללפחות". עם זאת ולאור העובדה, שמתוך 

המכרזים המוניציפאליים שהתפרסמו בתחום 
מהם פורסמו  90%כה, -במדינת ישראל עד

השנה האחרונה, נבקשכם מטעמי  במהלך
ת ובשל המצב העובדתי, להתאים את מהו

 במהלךהדרישה בתנאי הסף ולהעמידה על "
 ועד למועד הגשת הצעתו"   השנה האחרונה

ויוותר כפי  הסעיף לא ישונה
 שנקבע במסמכי המכרז.

 
 

 

 

 בברכה,                                         

 דרור דבש, מנכ"ל          

 המועצה המקומית מצפה רמון


