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 85/2020 -מכרז מסגרת פומבי לשירותי אספקת דלק ושירותים נלווים מספר מכרז

 

 כללי: .1

 ( להלן הבהרות למכרז. "המכרז"למכרז שבנדון )להלן:   7.2בהתאם להוראות סעיף  1.1

אינה על פי זהות הפונה, אלא על  כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניות 1.2
 פי נושא הפניה.

במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי  1.3
 הפונה.

יש לראותה כבקשה שנדחתה על  -כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן  1.4
 ידי החברה.

י נפרד ממסמכי יובהר, כי כל ההבהרות המפורטות במסמך זה ייחשבו כחלק בלת 1.5
 המכרז.

 בכל מקרה של סתירה בין קובץ ההבהרות לנוסח המכרז, יגבר הראשון.  1.6

 :1קובץ הבהרות מס' 

 

 התייחסות מ.א. שדות נגב  השאלה  סעיף ועמוד  הנושא מס' 

, 3עמוד  תנאי סף  .1
בהתאם לסעיף זה, תנאי סף  2.1.2סעיף 

להשתתפות במכרז הינו שלמציע יש 

ת לפחות הממוקמת תחנת תדלוק אח

 בנתיבות.

נבקש לשנות את תנאי הסף כך שיוכלו 

להשתתף במכרז גם מציעים שהתחנה 

הקרובה שלהם כהגדרתה במכרז 

 ק"מ מנתיבות.  15מרוחקת עד 

יצוין, כי באמצעות התקני תדלוק 

אוניברסליים ניתן לתדלק אצל מספר 

חברות דלק במקביל וכי על פי תנאי 

חור יותר המכרז רשאית המועצה לב

 הבקשה נדחית.

אוטובוסים  9רשות המועצה ל
רכבי בטחון הפרוסים  9 -ו

בישובי המועצה. הן 
האוטובוסים והן רכבי 

הבטחון נדרשים לתחנת דלק 
נתיבות בקירבה למועצה ב

ת ובטחוניבשל סוגיות 
 . תוותפעולי

ראוי לציין שחלק מישובי 
המועצה נמצאים בישובי 

כאשר נתיבות  עוטף עזה
מהווה ציר מרכזי לפעילות 

 .שוטפת



 התייחסות מ.א. שדות נגב  השאלה  סעיף ועמוד  הנושא מס' 

מזוכה אחד. כך, יכול להבחר על ידי 

המועצה גם זוכה אשר אין לו תחנה 

בנתיבות, לצד זוכה אשר יש לו תחנה 

בנתיבות, וכך להרחיב את פריסת 

 התחנות העומדת לרשות המועצה.

נציין, כי ההבהרה המבוקשת תביא 
להגדלת מספר המציעים ולהגדלת 
בסיס התחרות במכרז, שהוא אינטרס 

מש מנקודת מבטה של המועצה, של מ
ומהווה גם עקרון יסוד בדיני 

 המכרזים.

 

2.  

, 8עמוד 
 8.2.2סעיף 

נבקש לבטל את הנחת המינימום 
הנדרשת במכרז, המאלצת את 

ע הצעות שאינן המציעים להצי
 כלכליות.

 הבקשה נדחית

חתימה על  .3
מסמכי 
המכרז, 

מסמכים 
ואישורים 

שיש לצרף 
 להצעה

, סעיף 6עמ' 
3.4 

מבוקש להחליף את המילים 
"ופוליסות הביטוח" במילים "אישורי 

 עריכת ביטוחים".

 מקובלתבקשה ה

 -נספח א'  .4
הצהרת 
המציע 

ועמידה 
 בתנאי סף

, סעיף 9עמ' 
13 

בסיפא הסעיף את  להוסיףמבוקש 
המילים "בהתאם להוראות נספח 

 הביטוח".

 מקובלתבקשה ה

5. 
 ביטוח

, 29עמ' 
 8.3סעיף 

מבוקש להסיר את המילים "לא 
 יום". 7 -יאוחר מ 

 בקשה נדחיתה

6. 
 ביטוח

, 30עמ' 
 8.4סעיף 

 סיר את הסעיף.מבוקש לה
 בקשה נדחיתה

7. 
 ביטוח 

, 30עמ' 
 8.5סעיף 

 ת הסעיף.מבוקש להסיר א
 בקשה נדחיתה

8. 

 ביטוח 
, 30עמ' 

 8.6סעיף 

מבוקש להחליף את המילים "ובכלל 
זה להודיע למבטח בתוך פרק זמן 
סביר עם היוודע אירוע העשוי לשמש 

לתביעה עפ"י ביטוחי הספק בסיס 
שירות" במילים "ככל ואין בכך ניגוד 

 אינטרסים".

 מקובלתבקשה ה

9. 
 ביטוח 

, 30עמ' 
 8.10סעיף 

מבוקש להחליף את המילים "באופן 
 מלא ובלעדי" במילים "לפי דין".

 בקשה נדחיתה



 התייחסות מ.א. שדות נגב  השאלה  סעיף ועמוד  הנושא מס' 

10. 
 ביטוח 

, 30עמ' 
 8.11סעיף 

מבוקש להחליף את המילה 
 "במלואם" במילים "על פי דין".

 נדחית הבקשה

אישור  .11
קיום 

 ביטוחים 

, 38עמ' 
 נספח ד'

מבוקש להסיר  -ביטוח שווי פרויקט 
 פרק זה.

 בקשה נדחיתה

אישור  .12
קיום 

 ביטוחים 

, 38עמ' 
 נספח ד'

את קוד מבוקש להסיר  -ביטוח צד ג' 
)לא קיים לפי חוזר המפקח על  318

 הביטוח בדבר אישור ביטוח אחיד(.

 מקובלתבקשה ה

13. 

מוקד 
 טלפוני

, 48עמ' 
 7.1סעיף 

מבוקש לתקן את שעות הפעילות בימי 

 ו' וערבי חג לשעות: 

, ומעבר לשעות פעילות 8:00-12:00
המוקד יתקבל מענה ע"י מנהל תיק 

 .הלקוח

 מקובלתהבקשה 

  

14. 
מוקד 
 טלפוני

, 49עמ' 
סעיף 
+ עמ' 8.4.2

 6סעיף  50

מבוקש להאריך את משך ההמתנה 
 דק'. 10-למענה אנושי לכ

 הבקשה מקובלת

 20שהיקף תחנות התדלוק הינו  4.2סעיף  בנספח א .15
 תחנות.

 תחנות 40שום ובנספח יא' ר

 מה הדרישה הנכונה?

 -טעות סופר

 40  -נה למובהר שהדרישה ה
תחנות תדלוק כמצוין בתנאי 

  הסף.

 2.1.2סעיף   .16
 3)עמ' 

 בקובץ(

שעות ביממה"  24לאחר: "פועלת 
 נבקש להוסיף: "למעט שבת וחג".

 הבקשה נדחית

 3נספח ד' .17
מפרט 

השירותים 
 והעבודות

 8.1.3סעיף 

 48)עמ' 
 ובץ(בק

נבקש להוסיף כי "לגבי התחנה 
 בנתיבות: למעט שבת וחג". 

 הבקשה מקובלת

בהזמנה  .18
להציע 
 הצעות

בשורה השישית המילה "ופוליסות"  3.4סעיף 
 תוחלף במילה "ואישורי".

 מקובלתבקשה ה

אחריות  .19
 לנזקים

 –בנספח ד' 
הסכם 

 ההתקשרות

 

 7סעיף 
 28עמוד 

המילים  -שורה ראשונה - 7.1 יףסע
בלעדי באחריות" יוחלפו  "באופן

 במילים "באחריות על פי דין". 

ימחקו המילים "בין  - שורה חמישית
אם נגרם במישרין ובין אם נגרם 

 בעקיפין".

המילה  -  שורה ראשונה  7.4סעיף 
"לפצות" תוחלף במילה "לשפות" 

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית



 התייחסות מ.א. שדות נגב  השאלה  סעיף ועמוד  הנושא מס' 

והמילה "לשפותה" תמחק. כמו כן, 
לים "על פי הסכם זה ימחקו המי

 ו/או".

 הסעיף ימחק           7.5סעיף 

 בנוסח הבא: 7.7יתווסף סעיף 

מוצהר ומוסכם בזאת, כי למרות 
האמור לעיל, המועצה פוטרת בזאת, 

את הספק והבאים מטעמו, מכל 
אחריות לנזק עקיף )תוצאתי, אובדן 

רווחים וכיוצ"ב(, מכל סוג שהוא, 
ה. כמו שייגרם למועצה ולבאים מטעמ

רת כן, המועצה מסכימה בזאת כי תק
 7אחריותו של הספק לנזק על פי סעיף 

זה, על כל תתי סעיפיו, תעמוד על 
והמועצה  ₪  150,000סכום של 

פוטרת את הספק מכל אחריות לנזק 
שייגרם בסכומים עודפים מעבר 

 לסכום זה.

 

 

 הבקשה נדחית

 

 דחיתהבקשה נ

 - וחביט .20
 –בנספח ד' 

הסכם 
 ההתקשרות

עמ'  8סעיף 
29 

המילים      שורה רביעית    8.2סעיף 
"מתלה ומקדמי" יוחלפו במילה 

 "מקדמי".

ימחקו   -  שורה ראשונה    8.3סעיף 
 ימים". 7-המילים "לא יאוחר מ

ההפניה תתוקן      שורה רביעית
 .8.1לסעיף 

 מחקהסעיף י           8.4סעיף 

 הסעיף ימחק           8.5סעיף 

לאחר -   שורה שלישית   8.6סעיף 
המילים "ככל שיידרש" יתווספו 
המילים "ובלבד שהדבר לא יפגע 

 באינטרס הספק".

המילים - שורה ראשונה   8.9סעיף 
"ו/או מי מטעמה" ימחקו. כמו כן, 

מילים "בגין כל נזק" יתווספו לאחר ה
י עבורו המילים "שהספק זכאי לשיפו

 על פי ביטוחי הרכוש שהוא עורך".

ימחקו המילים "ו/או  -שורה שנייה
מי מטעמה בין אם ערך ביטוח לרכושו 

 ובין אם לאו".

ימחקו המילים - שורה רביעית

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית

 

 

 יתהבקשה נדח

 

 

 

 נדחיתהבקשה 

 



 התייחסות מ.א. שדות נגב  השאלה  סעיף ועמוד  הנושא מס' 

"המועצה לא תישא בשום תשלום, 
הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג או 

בה שהם שייגרמו לספק ו/או סי
למועסקים מטעמו בעת ביצוע הסכם 

 זה או עקב ביצועו".

המילים   שורה שנייה 8.10סעיף 
"באופן מלא ובלעדי" יוחלפו במילים 

 "על פי דין".

 נדחיתהבקשה 

 

 

 הבקשה נדחית

אישור  .21
 הביטוח

נספח ד' 
 38עמ' 

יש למחוק את ההערה המופיעה 
 בסוגריים בראש האישור.

תמחק שורה זו  –שווי הפרויקט 
לרבות כל הקודים המופיעים בה )לא 

 רלוונטי להתקשרות(

יוחלף בקוד  318קוד  –ביטוח צד ג' 
321. 

וד המלל והק –רוט השירותים פי
 )אספקת דלק(. 003יוחלפו בקוד 

 מקובלתהבקשה 

 

 מקובלתהבקשה 

 

 מקובלתהבקשה 

הזמנה  .22
להציע 
 הצעות

 8.2.2סעיף 

 8עמ' 

נבקש להבין מדוע הסעיף מדבר על 
הצעת המחיר לבנזין בלבד ומדוע אין 
התייחסות לסולר )שלפי נספח ב' 

 (.80%ו בהצעה משקל

 טעות סופר.

המחיר נקבע ע"פ טופס 
צעת המחיר ולפי הנוסחה ה

 הבאה:

X* 0.15 + Y* 0.8+ Z* 0.05 

= PRICE 

X-בנזין 

Y- סולר 

Z- אוריאה 

 –נספח ב'  .23
טופס הצעת 

 המחיר

שימו לב שמחיר בז"ן מוצג בש"ח  15עמ' 
ליטר( בעוד שהבלו מוצג  1,00לק"ל )

חיר היא בש"ח לליטר. אם הצעת המ
בש"ח לליטר יש לרשום את מחיר 

₪  0.95747לליטר כלומר בז"ן בש"ח 
לליטר. נודה על תיקון הטופס 

 בהתאם.

 מקובל.

יש לציין את המרווח המוצע 
ואת סה"כ המחיר לליטר 
)ללא מע"מ( ע"פ הנדרש 

 בטופס ההצעה

טבלת  .24
המחירים 

לשירות 
נוספים )לא 

 לשקלול(

בנספח ב' 
 16עמ' 

שטיפות באמצעותה במערכת ה
 מספקת חברתנו את השירות ללקוחות

אין מחיר נפרד לשטיפה חיצונית בלבד 
והמחיר הוא מחיר כולל )בגין שטיפה 
חיצונית ופנימית( גם במקרה בו הנהג 
בוחר ברחיצה חיצונית בלבד ומוותר 

 הבקשה מקובלת



 התייחסות מ.א. שדות נגב  השאלה  סעיף ועמוד  הנושא מס' 

 על רחיצה פנימית.

 –נספח א'  .25
הצהרת 
המציע 

ועמידה 
 בתנאי סף

 4.2עיף ס

 18עמ' 

 20 -בסעיף זה תנאי הסף מתייחס ל
 2.1.2תחנות תדלוק בעוד שבסעיף 

( תנאי 3להזמנה להציע הצעות )עמ' 
תחנות. נודה על  40 -הסף מתייחס ל

 .הבהרותיכם

 15מענה בשאלה 

נוסח  .26
 ההסכם

 6.6סעיף 
 28עמ' 

נבקש כי תשלום התמורה המגיעה 
לספק הזוכה יהיה בתנאי תשלום של 

ימים מחודש האספקה  30שוטף + 
 ולאהמוצרים(  )דהיינו חודש רכישת

 ממועד אישור החשבונית.

 הבקשה נדחית.

יש להגיש חשבונית מרכזת 
אחת לחודש. תשולם בתנאי 

יום  30 שוטף + תשלום של
 החשבונית.מיום 

נוסח  .27
 ההסכם

 6.9סעיף 
 28עמ' 

נבקש כי תשלום התמורה המגיעה 
לספק הזוכה יתבצע באמצעות 
הרשאה לחיוב חשבון הבנק של 

 המועצה )הוראת קבע(.

 הבקשה מקובלת

 נוסח .28
 ההסכם 

עמ'  9סעיף 
30 

יצויים הסעיפים הנ"ל וכן טבלת הפ
מפרט  – 3לנספח ד'  9בסעיף 

(, 50השירותים העבודות )עמ' 
הנסיבות בהן ישולמו וסכומי 
הפיצויים אינם מקובלים עלינו ונבקש 

 להשמיט אותם.

 הבקשה נדחית

נספח ד'  .29
אישור 

קיום 
 ביטוחים 

רצ"ב הנספח ועליו תיקונים מטעם  38-39עמ' 
 בטחת את חברתנו.חברת הביטוח המ

 עם התיקוניםהנספח תקין 

 על ידי חברת הביטוחואושר 

מפרט  .30
שירותים 

 ועבודות

  3נספח ד' 

 1.8.3סעיף 

 42עמ' 

לא ניתן להתחייב לצילום שוטף של 
"כלל תהליך התדלוק" והדבר תלוי 

של גורמים שלחברתנו אין  במס' רב
שליטה עליהם כגון מיקום המצלמות 

)ויודגש כי במרבית בתחנה ופריסתן 
התחנות קיימות מצלמות אך לא 
בכולן(, אירועי תקלות, תנאי תאורה 
ומזג אוויר וכיוצ"ב. בכל מקרה, 
הסרטונים ממצלמות הטלוויזיה 
במעגל סגור שבתחנות נשמרים 

ועות שב 3 -לתקופה מקסימלית של כ
חודשים(. בנוסף, נבקש  3 ולא)

להבהיר כי העברת סרטונים ממערכת 
ות שבתחנה לעיון המועצה המצלמ

תהיה כפופה לכל דין לרבות חוק הגנת 
הפרטיות ולחובות ולמגבלות 
המוטלות על הספק כבעל מאגר מידע 
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 
ובהתאם להנחיות הרשות להגנת 

 הבקשה מקובלת



 התייחסות מ.א. שדות נגב  השאלה  סעיף ועמוד  הנושא מס' 

 פרטיות.

מפרט  .31
שירותים 

 ועבודות

  3נספח ד' 

 3.3סעיף 
 44ע"מ 

רות לקבוע מערכות חברתנו מאפש
מכסות כמותיות בליטרים )ולא 
כספיות בש"ח( לאמצעי התדלוק. 
כלומר, ניתן יהיה לקבוע הגבלה או 
חסימת אפשרות התדלוק באמצעות 
ההתקן / הכרטיס עם הגעה לכמות 
מסוימת שתוגדר מראש ע"י המועצה 

 א עם הגעה לסכום מסוים(.)ול

כמו כן, המערכת יכולה לחסום / 
עם הגעה למכסה  להגביל את התדלוק

והיא אינה "יודעת" לחייב את 
העובדים ולכן נבקש למחוק את 

 המילים "וביצוע תשלום ע"י העובד".

 הבקשה מקובלת

מפרט  .32
שירותים 

 ועבודות

 3נספח ד' 

 3.4.4סעיף 

 44עמ' 

שה שבכל רכב נבקש לסייג את הדרי
יותקן התקן תדלוק אחד לכלי רכב 
שצורכים אוריאה הדורשים שני 
התקני תדלוק, האחד עבור הסולר 
והשני, עבור האוריאה ולכן בהם 

 יותקנו שני התקני תדלוק.

 הבקשה מקובלת

מפרט  .33
שירותים 

 ועבודות

 3נספח ד' 

 4סעיף 

 45-46עמ' 

מערכת הניהול של חברתנו אינה 
נים ומידע לגבי שטיפות כוללת נתו

ואינה מאפשרת ביצוע פעולות לגבי 
גע לשטיפות מועבר שטיפות. מידע הנו

 ללקוחות בדו"חות באמצעות הדוא"ל.

 הבקשה מקובלת

מפרט  .34
שירותים 

 ועבודות

 3נספח ד' 

 4.1.1סעיף 
 46עמ' 

הדרישה לספק למועצה דו"חות בכל 
מבנה, בכל כמות ובכל תדירות 

ת המועצה אינה בהתאם לדרישו
מקובלת ונבקש כי כל דרישה כזו 
 תהיה בתיאום עם הספק ובכפוף

 להסכמתו.

הדרישה תהיה בתיאום עם 
 .הספק

 יתר הסעיף ללא שינוי.

מפרט  .35
שירותים 

 ועבודות

 3נספח ד' 

 6.4.2סעיף 

 47עמ' 

ראשית, נבקש לציין כי תחנות 
השטיפה אינן פועלות בד"כ בימים 

נוכל להתחייב  גשומים. כמו כן לא
לכך שכל תחנות השטיפה יפעלו 

ם ויספקו את שירותי שטיפת הרכבי
בכל עת בשעות ובימים המצוינים 

 6.4.2בסעיף 

 הבקשה מקובלת

מפרט  .36
שירותים 

 ועבודות

 3נספח ד' 

 9.7סעיף 
 49עמ' 

הסעיף אינו מקובל עלינו ונבקש 
 למחוק אותו.

 28מענה בסעיף 



 התייחסות מ.א. שדות נגב  השאלה  סעיף ועמוד  הנושא מס' 

ור רואה חשבון בדבר הערת נוסח איש  נספח י' .37
רצ"ב  -עסק חי )במציע שהוא תאגיד( 

אי החשבון המבקרים אישור מאת רו
את חברתנו אשר להבנתנו עונה 
במהותו על דרישות נוסח נספח י'. 
נבקשכם לאשר כי הנוסח מקובל 

 עליכם.

  הנוסח מקובל

 

 

 .אין שינוי ביתר מסמכי המכרז 

  כנדרש,  להצעה המוגשת למועצה בהצעת המציעיש לצרף מסמך זה, חתום. 

 


