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 2022יולי  12שלישי  יום

 שלישי י"ג תמוז תשפ"ב  יום

 החברה הכלכלית גלבוע בע"מ 

 לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים  02/22ח מכרז פומבי מס' 

 1הבהרה מס' מסמך 

 

 : )לשם נוחות התשובות מנוסחות בלשון זכר(יזומות  כתשובה לפניות מציעים והבהרות הבהרות להלן 

 הזמנה/  #
 חוזה 

 נספח /

 מענה   פירוט שאלה  סעיף  עמוד 

מבקשת לקבל מועד נוסף לקיום סיור   2 3 הזמנה  .1
קבלנים לאחר קבלת תשובות לשאלות 

 הבהרה. 

המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז 
 15:00בשעה  18/7/2022הינו 

מבקשת לקבל מועד נוסף לקיום סיור   3 3 הזמנה  .2
קבלנים לאחר קבלת תשובות לשאלות 

 הבהרה. 

הינו   סיור  לתיאום  האחרון  המועד 
 15:00בשעה  18/7/2022

מועד נוסף לקיום סיור  מבקשת לקבל  4 3 הזמנה  .3
קבלנים לאחר קבלת תשובות לשאלות 

 הבהרה. 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה   
 15:00בשעה  19/7/2022הינו ה

מבקשת לקבל מועד נוסף לקיום סיור   5 3 הזמנה  .4
קבלנים לאחר קבלת תשובות לשאלות 

 הבהרה. 

הינו  הצעות  להגשת  האחרון  המועד 
   15:00בשעה  1/8/2022ה

מבקשת לשנות את הסעיף ולאפשר אחת  9.2 11 הזמנה   .5
 :מן ההצעות הבאות

המחזור הכספי המצטבר של המציע  " .1
 27,000,000עומד על סך  2019-2021בשנים 

 "₪ לא כולל מע"מ לפחות
המחזור הכספי המצטבר של המציע  " .2

 36,000,000עומד על סך  2018-2021בשנים 
 "כולל מע"מ לפחות₪ לא 

. "המחזור הכספי המצטבר של המציע  3
 27,000,000עומד על סך  2018-2021בשנים 

 ₪ לא כולל מע"מ לפחות" 

מתקבלת לעמוד הבקשה  יהיה  ניתן   .
סף   מחזור    9.2בתנאי  הצגת  באמצעות 

תשעה בגובה של  בשלוש שנים רצופות  
 בשנים: מליון שקלים ,לפחות, 

2019-2021 
 או 

2018-2020 

האם ניתן להמיר חלק מכמות עמדות  9.4 11 הזמנה   .6
  DCהטעינה לעמדות מסוג 

 הבקשה נדחית. 

האם ניתן להשתמש בניסיון הרב שיש לנו  9.4 11 הזמנה   .7
בהקמת עמדות באירופה? לחברתנו ניסיון 

 ACרב באירופה בהקמת עמדות 

לעמוד  ניתן  כי  יובהר  נדחית.  הבקשה 
משנה   קבלן  באמצעות  בהתקשרות 

   9.6ככתוב בסיפא של סע' 
עלולה להימשך  DCהזמנת עמדות טעינה  6.11 56  חוזה  .8

כחצי שנה ואף יותר. יש לקחת זאת  
 בחשבון בקביעת לוחות הזמנים.

יובהר כי ככל ויש עיכוב שאינו בשליטת 
הקבלן יש להציג הסברים למנהל מטעם  
המזמינה ובכפוף לאישור מקדים תינתן  

 דחייה מתאימה במועדי הביצוע. 
יתווסף:   *הבהרה יזומה מטעם המזמינה* 41.4 79 חוזה   .9 הפסקה  והקבלן  "בסוף  ככל 

יהה זה אשר ישלם את חיבור החשמל 
למזמינה   הקבלן  יעביר  לא  אזי 
בגין   הקיזוז  לסיום  עד  תגמולים 
הגדלת/הזמנת חיבור. יובהר כי הקיזוז  
ו/או התשלום הינו בגין רכיב התשלום 

 " לחח"י בלבד. 
 

 .סמכי המכרז יגבר הקבוע במסמך זה ובמענה לשאלות ההבהרהבמקרה של סתירה בין התשובות לשאלות ההבהרה לבין הקבוע במ

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, ועל המציע לצרפו להצעתו שתוגש לתיבת המכרזים  
 כאשר הוא חתום על ידו. 

 חתימה ____________  שם המציע_________________


