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

 2לקט מס'  -תשובות לשאלות הבהרה
 

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

 

תשומת ליבם של המציעים לכך כי התשובות דנן מבטלות את מסמך התשובות לשאלות   .2

 . 21/7/2020מיום  1לקט מס'   -הבהרה

 
נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי .3

 וסח המובא במכרז.הנ

 
אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה או ועדת  .4

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

 פים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוס

 
מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע  .5

 לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.

 
ות הסכמה להנחותיו אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להו .6

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

 

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך,  .7

 וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 
ח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכר .8

 שאלה.

 
אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור  .9

 במסמכי המכרז.

 



 

  

 

 

מס' 

 סידורי

מס' סעיף 

 במסמכי המכרז

 תשובה שאלה
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טעינת שנים בתחום  3הדרישה של ניסיון של  ב 13סעיף      
רכבים חשמליים משאירה מועמד רלבנטי 
אחד בלבד. נבקש לצמצם את הדרישה לשנה 

 לפחות.
 

ב' ישונה  13מקובל. תנאי הסף בסעיף 

 באופן הבא:

או לבעל זכויות המחזיק בלפחות למציע "

, ניסיון מוכח מזכויות הבעלות במציע 50%

, במהלך התקופה שנה אחת לפחותבמשך 

ועד למועד הגשת  2010המתחילה משנת 

הצעתו, בשלושת התחומים הבאים 

 ...".במצטבר

 

 

להוסיף לקטגוריית הגופים  מבוקש 1ב 13סעיף  2
הציבוריים גם גופים מסחריים אשר משרתים 
את הציבור הרחב כגון: מרכזי קניות, חניונים 

 ציבוריים, חברות אנרגיה, רשתות מזון ועוד.

מקובל. הגדרת "גופים ציבוריים" תורחב 

להגדרה גם גופים שיתווספו באופן 

מסחריים המשרתים את הציבור הרחב,  

י קניות, חניונים ציבוריים, כגון מרכז)

(, ובלבד חברות אנרגיה, רשתות מזון

מקומות חניה  1,000שהללו מכילים 

 .לפחות

 

 

 

 בברכה,                                         

 דרור דבש, מנכ"ל          

 המועצה המקומית מצפה רמון


