המועצה המקומית קדימה-צורן THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN
לשכת מנכ"ל

 ,7.2.2017יא' שבט תשע"ז

מכרז מס'  - 34/2016לאספקת דלק לרכבים באמצעות התקני תדלוק
אוטומטיים בקדימה צורן
פרוטוקול מפגש הבהרות ומענה לשאלות הבהרה מהמשתתפים
המפגש התקיים במשרדי המועצה לפי הפרסום ביום  7.2.2017בשעה 17:00
משתתפים :מושיקו ארז ,משה צברי ,סיון רוטמן – פז
הובהר כי מענה לשאלות יימסר בכתב באתר המועצה וכי יש לעקוב אחר כל עדכון באתר המועצה.
סקרנו את השאלות שעלו בפניות של פז ושל דור אלון

מסמך תשובות זה ולרבות השינויים ,התיקונים והתוספות המפורטים לעיל הינם
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ומסמכיו.
חובה לצרף מסמך זה חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה.
מסמכי המכרז והוראותיו ישונו בהתאם להוראות מסמך זה והמציע בחתימתו על
מסמך זה מאשר כי הבין את השינויים הנדרשים וכי הינו מגיש הצעתו בהתאם
לשינויים המפורטים בפרוטוקול זה.
עמ' 1

אספקה דלק מסוג  95אוקטן בהיקף משוער של כ 15,000 -ליטר לשנה.
אספקת סולר בהיקף משוער של כ 6,000 -ליטר לשנה.
הבהרה לנספח ב' -עמ'  13מפרט הצעת מחיר בהתייחס לסולר:
ההנחה תישאר קבועה למשך כל תקופת ההתקשרות ותינתן ביחס למחירון החברה שמתפרסם
בכל חודש.
בהתייחס לבנזין:
ההנחה תישאר קבועה למשך כל תקופת ההתקשרות ותינתן ביחס למחיר מפוקח המפורסם ע"י
מינהל הדלק מדי חודש.
בנזין מפוקח – הנחה באחוז  לכאורה אין מה להבהיר – עמ'  13שורה ראשונה בטבלה
עמ'  6סעיף  – 7.2הסעיף נותר ללא שינוי.
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עמ'  7סעיף  – 7.3המחיר שיחייב יהיה לפי המחירון המפורט בנספח.
עמ'  ,7סעיף  – 8.2לא יחול שינוי בסעיף
עמ'  8סעיף  – 9.6לא יחול שינוי בסעיף
עמ'  9סעיף  – 10.2לא יחול שינוי בסעיף
עמ'  9סעיף  – 11.3מדד הבסיס יוגדר כמדד נובמבר  2016שפורסם בדצמבר .2016
עמ'  11סעיף  –4לא יחול שינוי בסעיף
עמ'  11סעיף  –5לא יחול שינוי בסעיף
תיקון נוסח ערבות המכרז וערבות הביצוע ,עמ'  14ועמ'  –19מקובלת בקשת התיקון לפיה בשורה
 7מלמטה -יירשם  10ימים במקום  7ימים
מקובלת ההבהרה לפיה דרישת מימוש הערבות לא תתקבל ככל שנשלחה בדוא"ל ,פקס או מברק.
הדרישה תישלח ע"י המועצה בכתב בלבד לסניף שבו הונפקה הערבות.
למרות האמור בסעיף  -התמורה במכרז סעיף 9ב' עמוד  – 24התשלום יבוצע בלו"ז שוטף 30 +
עמוד  2סעיף  – 1.5התשלום עבור המכרז יעמוד על סך .₪ 1,000
עמ'  3סעיף  ,4.6עמ'  4סעיפים  – 4.10 ,4.8המועצה מאשרת אספקה בפועל ע"י חברת בת .יובהר
כי אין באמור כדי לגרוע מחובת עמידת המציע בכל תנאי המכרז וההסכם.
עמ'  5סעיף  – 6.5יש למלא בכתב יד את פרטי המציע המלאים ולחתום על כל עמוד ועמוד וכן
במקום המיועד לחתימה.
נוסח ההסכם
עמ'  20הואיל 3
המועצה מאשרת מתן השירותים ע"י חברה בת וזאת מבלי לגרוע מחובותיה של הזוכה במכרז לפי
כל תנאי המכרז ,החוזה וכל דין.
עמ'  21סעיף .4ב.4 ,.ג – .לא יחול שינוי בסעיף
עמ'  21סעיף .4ב.4 ,.ג – .פיסקה שניה  -לא יחול שינוי בסעיף
עמ'  21סעיף .4ב.4 ,.ג – .פיסקה שלישית – מקובל כי עדכונים ברשימת תחנות השירות יהיו באתר
החברה.
עמ'  21סעיף .4ד – .מקובל כי המציע יוכל לספק דוחות בפורמטים הקיימים במערכותיו כיום
וזאת מבלי שיידרש לפיתוח טכנולוגי נוסף.
עמ'  22-23סעיפים  - 6-7לא יחולו שינויים בסעיפים
עמ'  22סעיף .6א - .לא יחול שינוי בסעיף
עמ'  23סעיף  – 8לא יחולו שינויים בסעיף
עמ'  24סעיף .9ב (1).מקובל כי המציע יוכל לספק נתונים מתוך הנתונים הקיימים במערכותיו
ומבלי להידרש לפיתוח טכנולוגי נוסף
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עמ'  24סעיף .9ב) – (2לא יחולו שינויים בסעיף.
עמ'  24סעיף .9ב) – (3מקובל כי התשלום יהיה באמצעות הוראת קבע.
עמ'  24סעיף .9ז – .סעיף קטן זה יימחק.
עמ'  25סעיף  .10א – .מקובל .המועצה מאשרת מתן השירותים ע"י חברה בת וזאת מבלי לגרוע
מחובותיה של הזוכה במכרז לפי כל תנאי המכרז ,החוזה וכל דין.
עמ'  25סעיף .11ג – .מקובל כי חובת השיפוי של המציע על פי סעיף זה תהיה על פי פסק דין חלוט.
עמ'  25סעיף .12ג – .חילוט הערבות לפי סעיף זה יהיה כפוף להתראה בכתב בת  14יום ע"י
המועצה.
עמ'  26סעיף .13א .לא יחול שינוי בתנאי הסעיף.
חרום
הבהרה :בשעת חרום יהא הקבלן אחראי לאספקת דלקים בהתאם להסכם ובתמורה על פי
ההסכם.
הפרת סעיף זה תהא הפרה יסודית של תנאי ההסכם.
אין באמור כדי לגרוע מזכויות המועצה לפי כל דין שיחול בעת חרום.
סיום המפגש 18:00
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