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אי תקינות מערך ניהול "ייחשב מצב של " תקלה"בסעיף זה ציינתם כי כ  2.18.3   .1
מאחר ובמכרז הנוכחי מדובר  –" בתחנת דלק פנימיתמלאי הדלק המקומי 

על אספקת דלקים בתחנות תדלוק ציבוריות נראה לנו שסעיף זה השתרבב 
  .בטעות לנוסח

  ".דלקהאי תקינות מערך ניהול מרכזי של מלאי "בסעיף המתוקן יירשם   תשובה

2.   2.21  +5.2.7  +17 
נספח +  18+ 

פריסה (" 5.2.7
  ")ארצית

בו לפי תנאי המכרז נדרש הספק  בכל מקוםל וכן "לעניין הסעיפים הנ
אמצעי תדלוק של צד /פתרון תדלוק באמצעות תחנות ןהזוכה לספק למזמי

אנו מבקשים להבהיר כי יכולת חברת הדלק הזוכה לשתף פעולה עם צד ' ג
הוא עצמו ' ובפרט כאשר אותו צד ג', או לספק פתרון באמצעות צד ג/ו' ג

אום ושיתוף פעולה עם אותו כפופה לא רק ליכולת תי, חברת דלק מתחרה
אלא גם לכך ששיתוף הפעולה יהיה בהתאם  ,'ונכונותו של צד ג' צד ג

  .ולרבות אישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים, להוראות כל דין
  

פשיטא היא ששיתוף  ,כןווהיה , 'אין חובה להתקשר באמצעות צד ג  תשובה
  .י כל דין"הפעולה יהיה עפ

שמדובר במכרז של אספקת דלקים באמצעות תחנות תדלוק לאור העובדה   2.22   .3
 -כ" מתקנים"או " מתקן"ציבוריות לא ברורה לנו מה כוונתכם בהגדרת 

, למיטב הבנתנו". בו נדרשת התקנת מכלולי דלק, כל אתר של המזמין"
או מתקנים כלשהם /או מכלולים ו/המכרז אינו כולל התקנת מערכות ו

  .ובקש את הבהרתכם בנושא ,באתרי המוסד לביטוח לאומי
  .אין למוסד לביטוח לאומי באתריו מתקנים לאספקת דלק  תשובה

מלא בסעיפים  ןל באופ"שימו לב שקיימת חזרה על האמור בסעיפים הנ  4.3.3עד  4.3.1   .4
  .ונראה לנו שמדובר בחזרה מיותרת 4.3.6עד  4.3.4

-ו 4.3.5, 4.3.4סעיף עקב טעות משרדית אכן ישנם סעיפים כפולים ולפיכך   תשובה
  .יימחקו, 4.3.6

לא ברור לנו מדוע תנאי סף זה נדרש ורלבנטי למכרז שכולו עוסק , ראשית  5.2.4   .5
ברכישת דלקים בתחנות הציבוריות באמצעות התקני תדלוק ולא 
באמצעות אספקה של דלקים במיכליות לתחנות פנימיות או לאתרים של 

  .המזמין ונבקשכם לשקול את מחיקתו
  

נציין כי אישורי העמידה בתקנים הנדרשים להובלת דלק , מכל מקום
ממנהל אגף מטענים במשרד התחבורה ולהובלת חומרים מסוכנים 

שם -הם על, מהמשרד להגנת הסביבה שבאפשרות חברתנו להמציא לכם
) 100%(מ שהינה חברה בבעלות מלאה של דלק "חברת דלק שינוע בע

  . ופועלת כקבלן משנה עבור דלק לעניין הובלת הדלקים ללקוחות
  

במסגרת מסמכי המכרז אפשרתם למציעים לפעול באמצעות שמאחר 
תנאי הסף הנוגע לאישורי משרדי קבלני משנה נבקש את הבהרתכם כי 

) ולא במציע עצמו(יתקיים בקבלן המשנה יכול ש התחבורה והגנת הסביבה
יהיו על שם קבלן ל יכול ש"מהמשרדים הנ ובהתאם לכך גם האישורים

  .המשנה ולא על שם המציע עצמו
  סעיף זה יבוטל  תשובה

ל "תוכנית הפעולה הנזכרת בסעיפים הנ/נבקש שהגשת תוכנית המסגרת  8.3.11 -ו 5.2.10   .6
תחול רק על הספק הזוכה וכי המציעים לא יידרשו להגישה במסגרת 

  .ההצעה
י "שתוכנית מסגרת ההיערכות תוגש לאחר הזכייה ע שבסעיף רשום במפור  תשובה

  .המציע הזוכה

, למחירון המשלים" רואה חשבון"בסיפא של הסעיף נרשם כי נדרש אישור   5.2.11   .7
י "זאת בעוד שברישא לסעיף מצוין כי נדרש מחירון חתום ומאושר ע

נא הבהרתכם כי לא  ,ולמען הסדר הטוב ,לעניין זה". מורשה חתימה"
וכי ניתן להסתפק באישור של  ,למחירוןנדרש אישור של רואה חשבון 



' מס
  סידורי

  פירוט השאלה  הסעיף' מס

עוד נבקש לציין כי במידה . י חתימה בנוסח שמופיע בסיפא לסעיף/מורשה
הדבר הינו בלתי אפשרי , י רואה חשבון"וכוונתכם הייתה אכן לאישור ע

את מאחר ז, שכן רואי חשבון אינם מורשים לאשר אישורים מעין אלה
אינם נמצאים בתחום בדיקתם , והנושאים אשר אותם הם אמורים לאשר

  .או ידיעתם/ו
  .וסר דרישת אישור רואה חשבוןת  תשובה

נבקשכם לקבוע בסעיף זה כי תשלום התמורה שתגיע לספק הזוכה   14   .8
עליה ) הוראת קבע(מהמזמין יבוצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק 

דרך תשלום התמורה באמצעותה מתנהלת דלק מול שהיא , יחתום המזמין
 .מרבית לקוחותיה

  
  .החיוב יבוצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק  תשובה

בסעיף זה ציינתם כי יכול שיידרשו לעורך המכרז שירותים נוספים של   16   .9
מהי דרך האספקה הנדרשת לעניין זה נבקשכם להבהיר ". אספקת שמנים"

תהיה במסגרת תדלוק כלי הרכב היתה שהאספקה האם כוונתכם : לכם
תידרש אספקת או שכוונתכם היתה ש, של המזמין בתחנות הציבוריות

במידה והתכוונתם לכך שאספקת השמנים  .שמנים בהובלה לחצרי המזמין
אילו סוגי שמנים עשויים י המזמין נבקש לדעת /תבוצע בהובלה לאתר

 . להידרש לכם ומה כמותם השנתית הצפויה
  .המוסד החליט לא לבקש לרכוש שירותים נלווים  תשובה

המערכת הקיימת של חברתנו אינה מאפשרת חסימה או הפעלה של   17.3   .10

, ולפיכך, ONLINE -כרטיסי תדלוק מגנטיים באמצעות מערכת ה
  .ל"נבקשכם להשמיט את הסעיף הנ

אין חובה להפעלת מערכת אונליין המאפשרת חסימה או הפעלה של   תשובה
  .כרטיסי תדלוק מגנטיים

11.  18.2.3 ,18.3.8 ,
18.3.11 ,18.5.2.6  

במקרה שחברתנו תזכה במכרז היא ערוכה לפעול להחלפת התקני הזיהוי 
או בחצרי יבואן הרכב /ו באתר המזמיןשל הספק הנוכחי באופן מרוכז 

לפי , ל"תבוצע התקנה כאמור במקומות הנ, כמו כן. או חברת הליסינג/ו
כאשר ההתקנה נדרשת לגבי , גם במהלך תקופת ההתקשרות, בחירתכם
או התיקון /יתר פעולות האחזקה ו. כלי רכב במרוכז או יותר 5כמות של 

, פת ההתקשרותכפי שיידרשו במהלך תקו, או ההחלפה של התקני זיהוי/ו
לאחר , יבוצעו באמצעות הגעה של הנוהג ברכב או נציג אחר מטעמכם

לאחד ממוסכי השירות של יצרן התקני הזיהוי של חברתנו ,  תיאום מראש
  .הפרוסים ברחבי הארץ) במספר 35 -כ(
  

יש לציין כי גם במקרה של תקלה בהתקן הזיהוי מתאפשר התדלוק בכל 
זאת באמצעות פניה של הנהג ברכב , מקרה בתחנות הדלק של חברתנו

ימים  7לקבלת אישור תדלוק למוקד שירות הלקוחות של חברתנו הפועל 
  .שעות ביממה 24בשבוע 

  .מתבטל 18.3.11סעיף   תשובה
שעות ממועד  6הדרישה לאפשר הרשאת תדלוק ממוחשב לרכב חדש בתוך   18.2.4  .12

שכן הדבר דורש הזמנה והתקנה של , דרישה אינה דרישה אפשרית לביצוע
ונבקשכם לרשום במקום זה שהרשאת תדלוק , התקן תדלוק חדש

ימי  2תיעשה בתוך  ,ממוחשב לרכב שלא היה קודם לכן מורשה לתדלק
של כרטיסי ) אקטיביזציה(תתאפשר הפעלה , במקביל ולחילופין .עבודה

  .שעות 6 -תדלוק לשימוש מיידי בתוך פרק זמן של פחות מ
המוסד מקבל את הבקשה שהתקנה של התקן תדלוק חדש . הסעיף ישונה  תשובה

  .ימי עבודה 2תיעשה בתוך 
ל "היבואן הנזכרים בסעיפים הנ/ למיטב ידיעתנו והבנתנו אישורי היצרן   18.3.5עד  18.3.2  .13

בנוסף לא ברור לנו על איזה . או אינם ניתנים להשגה/אינם קיימים ו
  .ובאילו תנאים ניסוי כאמור אמור להיערךמדובר " ניסוי"

  .הינו על בסיס ניסיון קודם ומוכח בכלי רכב זהים" הניסוי"  תשובה
  ".נוספים"בשורה הראשונה לסעיף נבקש למחוק את המילה   18.3.12  .14

  .הסעיף בעינו עומד  תשובה
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  פירוט השאלה  הסעיף' מס

דלק ומשם בכל הנוגע לשידור נתונים מכלי הרכב למערכות המידע של   18.5, 18.3  .15
. אופציה זו אינה קיימת ואינה ישימה נבקש לציין כי למחשבי המזמין

  .ONLINE -באמצעות מערכת הרק צפייה בנתונים תתאפשר 
  .ONLINE -מדובר בצפייה בנתונים באמצעות מערכת ה  תשובה

  ".ח פריסת ציוד חצי שנתי"דו"נבקשכם להבהיר על איזה ציוד כוונתכם ב  18.3.14.14.4  .16
  .ח על הציוד המותקן בכלי הרכב"מדובר בדו  תשובה

 – 5.2.1לנספח   .17
נוסח כתב ערבות 

  )ערבות הגשה(

מתאריך דרישתכם "במקום המילים , יה לכתב הערבותיבפסקה השנ
מתאריך דרישתכם הראשונה "נבקשכם לרשום " הראשונה שנשלחה אלינו

  ".שהתקבלה אלינו
  .לא יהיה שינוי בנוסח הערבות  תשובה

האם ניתן לצרף נספח מודפס של שמות מנהלי התאגיד ושל פרטי מורשי   5.2.6נספח   .18
  .החתימה במקום למלא את הנספח בכתב יד

  .ניתן לצרף נספח מודפס של שמות מנהלי התאגיד ושל מורשי החתימה  תשובה
נבקש לדעת האם ניתן לצרף נספח מודפס במקום למלא בכתב יד את   5.2.7נספח   .19

ברצוננו לציין שמאחר והמספר , לעניין זה. 36עד  33' הטבלאות שבעמ
השורות שהותרת למילוי ' הכולל של התחנות שברשת חברתנו עולה על מס

  .ממילא מילוי הטבלה בכתב יד אינו אפשרי 33' בטבלה שבעמ
  

ות שבעמודים מודפס במקום למלא בכתב יד את הטבלא רף נספחניתן לצ  תשובה
  .36עד  33

בהערות לטבלה ציינתם שיש להגיש את הנספח כולל כל העמודות   7.2נספח   .20
ועל מנת , במקום זאת. הנדרשות למילוי כשהוא מודפס בצורה ברורה

נבקשכם לאפשר לנו , לחסוך מאיתנו להדפיס מחדש את כל המסמך
ולהגיש במצורף אליו את , כשטבלת המחיר בו ריקהלחתום על הנספח 

  .טבלת המחיר כשהיא מודפסת
מקובל על המוסד שהנספח יוגש חתום כשטבלת המחיר בו ריקה ולהגיש   תשובה

  .במצורף אליו את טבלת המחיר כשהיא מודפסת
ד לנוסח .8סעיף   .21

נספח (ההסכם 
8.3.7(  

הוראה בדבר חובת שיפוי לסעיף וכן לכל מקום בו קיימת במסמכי המכרז 
עקב תביעות של צדדים  ןאו פיצוי של הספק הזוכה כלפי המזמי/ו

נבקשכם לסייג חובה זו באופן שהיא תחול רק בכפוף לכך  –שלישיים 
 ןשהודעה על התביעה תימסר לזוכה בסמוך לאחר התקבלה אצל המזמי

  .יאפשרו לזוכה להתגונן מפניה ןובכפוף לכך שהמזמי
  .מקובל  תשובה

   – 8.3.7נספח   .22
  11סעיף 

נבקש לסייג את זכות הקיזוז של עורך המכרז או המזמין לקיזוז בגין 
  .חיובים קצובים בלבד

  .לא מקובל  תשובה

  
 :ב הנספח המעודכן"לאור  שאלות בדבר נספח הביטוח מצ

נספח להסכם   .23
ההתקשרות 

  )ביטוח(

  נספח להסכם ההתקשרות
  

תקופה  וכל(תקופת ההתקשרות  כלמשך ל ייםולק, החזיקלהחברה מתחייבת 
לטובתה ולטובת המוסד , ל הביטוחים המפורטים להלןכאת ). הלת שכמואר

יסויים והתנאים כל הכוללים את כג את הביטוחים היולהצ, לביטוח לאומי
  :אשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלןכהנדרשים 

  
  ביטוח חבות המעבידים  .1

קין יעל פי פקודת הנז( רה תבטח את אחריותה החוקיתהחב  .א
 -התשיים , ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים] נוסח חדש[

קבלני משנה ועובדיהם לרבות כלפי ( , לפי עובדיהכ) 1980
 בביטוח חבות )ככל שיקבע כי נחשבים כעובדיה שבשרותה

  ;נת ישראל והשטחים המוחזקיםיל תחומי מדכם ביהמעביד
  



לא יפחת ) שנה(למקרה ולתקופת ביטוח . גבול האחריות לעובד  .ב
  ב"דולר ארה 5,000,000 -מ 

  ;נ לתקופת הביטוח"למקרה וסה
  

סה גם את כהפוליסה מ יי הביטוח הניתן על פכבפוליסה יצוין   .ג
קבלני וכן כלפי ,עובדיה לפיכאחריותה החוקית של החברה 

בקשר  ככל שיחשבו לעובדיה  הם שבשרותהימשנה ועובד
ם עם כולהסז רכבקשר למ, אספקת השירותים המבוקשיםל

  ;ביטוח לאומי
  
שפות את המוסד לביטוח לאומי היה ונטען לורחב יהביטוח   .ד

י היא כלשהי כמקצוע  לעניין קרות תאונת עבודה לרבות מחלת
 -החברה  ילפי מי ממועסקכלשהו כנושאת בחבות מעביד 

משנה ועובדיהם במידה והמבוטח ייחשב  קבלני, עובדיה
  למעבידם 

  
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

לפי כן בביטוח אחריות יל דכהחברה תבטח את אחריותה על פי   .א
ל תחומי מדינת ישראל כב ן פעילותהיוש בגכגוף ור יצד שליש

  ;והשטחים המוחזקים
  
גם את  סהכי הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכבפוליסה יצוין   .ב

צד שלישי שייגרמו  ילנזק ן של החברהיל דכאחריותה על פי 
 זרכבקשר למ, מביצוע עבודות לאספקת השירותים המבוקשים

  .ם עם המוסדכולהס
  
 -פחת מ יגבול האחריות למקרה ולתקופת הביטוח לא   .ג

  ;ב"דולר ארה 5,000,000
  
  ;CROSS LIABILITY –לל סעיף אחריות צולבת כבפוליסה יי  .ד

  
  :חריגים/צמצום תחולת סייגים  .ה

וש המוסד כוש והמתייחס לרכחריג לגבי ר/ל סייגכ  )1
ל איש שבשרותה פועלים כלביטוח לאומי שהחברה או 

למעט הפריט המסוים בו פעלה (;יבוטל –או פעלו בו 
  ) החברה 

  
וש שאינו בבעלותה של החברה כחריג לגבי ר/ל סייגכ  )2

ם נמצא בפיקוחה או אול, ל הפועלים מטעמהכאו של /ו
למעט כמפורט .וש המוסדכיבוטל ביחס לר, בהשגחתה

  .לעיל
  
חריג זיהום לא יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתי /סייג  )3

  .יקרי בלתי צפומ
  
  לפי קבלנים כסה את חבות המבוטח בגין וכה מסילהפו  )4

  .וקבלני משנה         
שיחשב אחראי למעשי ל ככורחב לשפות את המוסד יהביטוח   .ו

  .מטעמה ל הפועליםכאו מחדלי החברה ו/ו
  



  ביטוח אחריות מקצועית  .3
החברה תבטח את אחריותה המקצועית בביטוח אחריות   .א

  ;מקצועית
  
, ל נזק בגין הפרת חובה מקצועית של החברהכסה כהפוליסה ת  .ב

, תוצאה ממעשה רשלנותכ או/ו, ל הפועלים מטעמהכעובדיה ו
הצהרה , וןכמצג בלתי נ, טעות או השמטה ,לרבות מחדל

רשלנית שנעשו בתום לב בקשר לאספקת השירותים 
  .ם עם המוסדכהסול זרכהמבוקשים בהתאם למ

  
דולר  1, 000,000גבול האחריות למקרה ולתקופת ביטוח הינו   .ג

  ;ב"ארה
  
  :ה יכלוליסהפול יוי על פיסהכ  .ד

  ;םיושר של עובדי יא  -  
  

  ;אחריות שלוחית  -  
  

  ;םחודשי 6של לפחות  יהארכת תקופת גילו  -  
אולם  ,CROSS LIABILITY –סעיף אחריות צולבת   -  

  .המוסד הביטוח לא יכסה תביעות החברה כנגד
  
למעשי  יורחב לשפות את המוסד ככל שייחשב אחראיהביטוח   .ה

  .מטעמה או מחדלי החברה וכל הפועלים/ו
  
 המוסד לביטוח לאומי: מבוטח נוסףכלשם המבוטח יתווסף   .ו

או הפועלים /או מחדלי החברה ו/לעניין אחריותו למעשי ו
  .מטעמה

   PRODUCTS - "חבות המוצר"ביטוח   .4

החברה תציג ביטוח חבות המוצר המכסה גם את סוגי הדלקים   .א
  .דה למוסדיהמסופקים על 

  
וכן ] נוסח חדש[קין יהכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנז  .ב

  .1980 -התשיים , על פי חוק האחריות למוצרים פגומים
  
 -פחת מ ימקרה ושנת ביטוח לא , גבול האחריות לתובע  .ג

  .לרכוש או/ב בגין נזק לגוף ו"דולר ארה 1,000.000
  
 ייםקבלני משנה במידה וק י"ייג לגבי מוצרים שיוצרו עס/חריג  .ד

  .יבוטל -ה יסבפול
  
 יחול לגבי זיהום בגין אירוע תאונתיסייג לגבי זיהום לא /חריג  .ה

  .צפוי ימקרי ובלת
  
, CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת   .ו

  .החברה כנגד המוסד אולם הביטוח לא יכסה תביעות
  
  .חודשים 6לל הארכת תקופת הגילוי של כתי  .ז
  



המוסד לביטוח ת הביטוח יורחב לשפות את יסי לפי פולויסכה  .ח
מחדלי החברה וכל  או/וכל שייחשב אחראי למעשי כלאומי 

  .הפועלים מטעמה
  
  ביטוח כלי רכב  .5

, יבוטחו בביטוח חובה, ליות להובלת דלקים לתחנות הדלקכמ  .א
  .וש וצד שלישי כמקובלכר

  כללי  .6
ללו התנאים יכפ המפורט לעיל "ל פוליסות הביטוח הנדרשות עכב

  :הבאים
  
י אחד הצדדים "מקרה של צמצום או ביטול הביטוח עבכל   .א

אלא אם ניתנה על כך  בתקופת הביטוח לא יהיה להם כל תוקף
תב רשום למוסד כיום לפחות במ 60הודעה מוקדמת של 

  .לביטוח לאומי
  
חזרה או , תביעה, תחלוף ,ות שיבובכהמבטח מוותר על כל ז  .ב

ועלים ל הפכהם ויעובד ,השתתפות המוסד לביטוח לאומי
ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק , מטעמם

  .מתוך כוונת זדון
  
מי דלפי המבטח לתשלום כהחברה תהיה אחראית בלעדית   .ג

החובות המוטלות על  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל
  .ותיסהמבוטח על פי תנאי הפול

  
 ל פוליסה ופוליסהכההשתתפויות העצמיות אשר נקובות ב  .ד

  .תחולנה בלעדית על החברה
  
ל שהיא ככל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך   .ה

ופעל כלפי ילא , ביטוח אחר אשר קייםכ, את אחריות המבטח
והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני  ,המוסד לביטוח לאומי

  .ה במלוא הזכויות על פי הביטוחכהמז
  

תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל  כללל אחת מהפוליסות ייכב  .ו
ו על פי יויותכהעלול לגרוע מז, של יחיד מיחידי המבוטחים

  יויות המוסד לביטוח לאומכגרע מזילא , הפוליסה
  
לא יפחתו מהמקובל על פי , ל"יסוי של הפוליסות הנכתנאי ה  .ז

ל פוליסה שלגביה מקובל כלגבי " ות נוסח ביטיספול"תנאי 
בים על יים המתחייוכיספוף להרחבת הכב, אמורכוקיים נוסח 

  .פי הנדרש לעיל

או אישור בחתימתו , המבטח י"מאושרות ע, העתקי פוליסות הביטוח  .7
ומצאו על ידי החברה המוסד י, אמור לעילכעל ביצוע הביטוחים 

  .ם ההתקשרותכלביטוח לאומי עד למועד חתימת הס
  
 -מדינת ישראל ל תקופת ההתקשרות החוזית עם כהחברה מתחייבת ב  .8

החברה מתחייבת . משרד האוצר להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח
ם ולהמציא סכהה ופתל אורך תקכל הביטוחים לכלחדש מעת לעת את 



את העתקי פוליסות הביטוח ) לדרישת המוסד לביטוח לאומי(
מאושרות על ידי המבטח או אישור המבטח בחתימתו על חידושן 

ל המאוחר שבועיים  לפני תום תקופות כל, למוסד לביטוח לאומי
  .)לשימת לב דלק.(הביטוח הקיימות

  
ל חובה החלה כדי לפטור או לגרוע מכל האמור בסעיפי הביטוח כאין ב  .9

רש פם התקשרות זה ואין לכאו על פי הס/ן ויל דכעל החברה על פי 
ות כל סעד או זכוויתור של המוסד לביטוח לאומי על כאת האמור 

  .ם התקשרות זהסכה פיהמוקנים לה על פי הדין ועל 
  

  
  .ב לעיל הנספח המעודכן"לאור שאלות בדבר נספח הביטוח מצ  תשובה

 - ו  2.4סעיפים   .24
5.2.3  

מ הינה חברת דלק העומדת בתנאיי "פז חברת נפט בע -תנאיי סף  .1

את אספקת הדלקים ומתן שירותי השטיפה לרכבים מבצעת . המכרז

שהינה חברת בת בבעלות , מ"בפועל חברת פזומט מקבוצת פז בע

אולם , אנו מבקשים שפז תיגש למכרז, לפיכך. של פז) 100%(מלאה 

מבלי שהדבר יחשב , מטתוכל ליתן את השירותים באמצעות פזו

  .י פזומט"כאשר במצב זה החשבוניות יוצאו ע. ההסכם/כהפרת המכרז
  

נבקש את התייחסותכם הדחופה לעניין זה על מנת שתוכל פז להוציא 
  .במסגרת לוח הזמנים של המכרז, את הערבות בהתאם לתשובתכם

והמערכת הממוכנת יכול שיינתנו   אין מניעה כי שירותי התידלוק  תשובה
באמצעות חברת בת וקבלני משנה ובלבד שהמציע יעמוד בכל תנאי 

  .המכרז
 -ו 2.20סעיף   .25

  2.21סעיף 
ההנחות ללקוחות בגין סולר אינן ניתנות בכל התחנות אלא רק בחלק  .2

 .מצורפת לפיכך רשימת תחנות –) ס"תחנות מת(מהן 
  

בכל התחנות לסולר ולבנזין הן בתדלוק עצמי והן  המחיר חייב להיות אחיד  תשובה
  .בשירות מלא

, נבקש להגביל את תקופות ההתקשרות הנוספות לאופציה אחת בלבד .3  3.2סעיף   .26

או לחילופין שפז תוכל לסיים את ההסכם אם יחולו שינויים מהותיים 

השינויים ' שינויים כדוג, לרבות אך לא רק, או בעלויות/בשוק הדלק ו

  . לעיל 3 – 2המפורטים בסעיפים 
לא מקובל על המזמין להגביל את תקופות ההתקשרות הנוספות לאופציה   תשובה

  .בסעיף זה לא יהיה שינוי. אחת בלבד
נבקש שחילוט הערבות יתבצע לאחר ) ב. (נבקש להפחית את סכום הערבות  )א( – 5.2סעיף   .27

  .ואפשרות לתקן את ההפרה ,ימים 7מתן הודעה בכתב למציע של 
חילוט הערבות . גובה הערבות ישאר בעינו. 5.2.1לא יחול שינוי בסעיף   תשובה

ימים ואפשרות לתיקון  7יתבצע לאחר מתן הודעה בכתב למציע של 
  .ההפרה

הנני מאשר כי המחירון שמצורף : "הסעיף מבקשים למחוק את סיפת .4  5.2.11סעיף   .28

ללקוח , מפרט את מחירי המכירה הנמוכים ביותר שנמכרו, להצעתנו

  ". ועד למועד הגשת הצעתנו למכרז, 2008משנת , כלשהו
  .בסעיף זה לא נדרש לצרף אישור רואה חשבון להצהרה  תשובה

סעיף ,  7.2.5סעיף   .29
, 10.1סעיף , 8.1.2

נספחים 
10.1.2+10.1.3  

יהיה בהתאם לשער , מ וללא בלו"נבקש כי מחיר דלק ליחידה ללא מע .5

* פ מדד הפלאטס "לכל חודש ולא ע 1-הנקבע ב , בית זיקוק אשדוד

  . אחוז הצפיפות המוצע במכרז* שער הדולר 

מ וללא בלו יהיה "לא מקובל על המזמין כי מחיר דלק ליחידה ללא מע  תשובה
  .בהתאם לשער בית זיקוק אשדוד ולא על פי מדד הפלאטס

לאחר מתן הודעה רק נבקש שהתקשרות עם הזוכה החלופי תעשה  .6  8.2.5.2סעיף   .30



  .ואפשרות לתקן את ההפרה, ימים 7 בתבכתב לזוכה 
  .ימים ואפשרות לתקן את ההפרה 7בת המוסד מסכים למתן הודעה   תשובה

  .נבקש להוריד את סכום הערבות  8.3סעיף   .31
  .סכום הערבות יישאר כפי שפורסם במכרז  תשובה

 7 בתנבקש שחילוט הערבות יתבצע לאחר מתן הודעה בכתב למציע  .7  8.3.4סעיף   .32

  .ואפשרות לתקן את ההפרה, ימים
  .ימים ואפשרות לתקן את ההפרה 7המוסד מסכים למתן הודעה בת   תשובה

נבקש כי חתימת המזמין על הסכם ההתקשרות עם הזוכה החלופי  .8  8.3.8סעיף   .33

ימים ואפשרות לתקן  7 בתתעשה רק לאחר מתן הודעה בכתב לזוכה 

  .את ההפרה
  .ימים ואפשרות לתקן את ההפרה 7המוסד מסכים למתן הודעה בת   תשובה

רק לאחר מתן הודעה בכתב  בוצעוה וחילוט הערבות ייהזכי נבקש שביטול  8.3.10סעיף   .34
  .ואפשרות לתקן את ההפרה, ימים 7לזוכה של 

  .ימים ואפשרות לתקן את ההפרה 7המוסד מסכים למתן הודעה בת   תשובה
ימים  7נבקש שפסילת הצעה תעשה רק לאחר מתן הודעה בכתב למציע של  9.5סעיף   .35

  .ואפשרות לתקן את ההפרה
  .ימים ואפשרות לתקן את ההפרה 7המוסד מסכים למתן הודעה בת   תשובה

 .ב"נבקש כי המחירים יחולו בכל אתרי המציע שברשימה המצ 10.3.3סעיף   .36
  .המחירים יהיו אחידים בכל האתרים  תשובה

-10.4.3סעיף   .37
10.4.4  

אין , פ המכרז היא במחיר נטו לליטר"הגדרת מחירי הדלקים ע .9

בשני , משמעות לאופן התדלוק בשירות מלא או בשירות עצמי

וההנחה תקבע מהמחיר המירבי לפי שירות , המקרים מחיר הנטו זהה

  .נבקש למחוק סעיפים אלו. מלא
  .25ראה תשובה מספר   תשובה

נבקש להבהיר כי אין באמור בסעיף זה בכדי להטיל על הזוכה אחריות  .10  13סעיף   .38

 .המוטלת עליו על פי דין לאחריותמעבר 
  

  .לא מקובל  תשובה
יום מיום  30נבקש לתקן שכל התשלומים על פי הסכם זה ישולמו תוך  .11  14סעיף   .39

  . הוצאת החשבונית
  .מתייתר  תשובה

תעשה לאחר מתן הודעה בכתב לזוכה של נבקש שהפסקת ההתקשרות  .12  15.2סעיף   .40

  .ימים ואפשרות לתקן את ההפרה 7
  .ראה הסכם  תשובה

נבקש שההצעה של אספקת שמנים תהיה אופציונלית להשתתפות  .13  16סעיף   .41

 . במכרז
לבדוק הוספת שירותי רחיצת רכבים כחלק מהשירותים נבקש , בנוסף

  .הנלווים במכרז
  .המוסד החליט לא לבקש לרכוש שירותים נלווים) 9ראה תשובה לשאלה (  תשובה

או יבואן הרכב מאפשרים /ובתנאי שיצרן ו"נבקש להוסיף את המשפט   18.2.2סעיף   .42
  ".התקנת מכשור לקריאת מד מרחק

  .המשפט המוצע מתקבל –מקובל   תשובה
ובתנאי שההודעה נתקבלה בשעות "נבקש להוסיף את המשפט  .14  18.2.4סעיף   .43

-8:00ערבי חג /'ימי ו, 8:00-17:00' ה-העבודה המקובלות ימים א

12:00".  
  .12ראה תשובה לשאלה   תשובה

,  18.2.7סעיף   .44
18.2.8.3  

או יבואן הרכב מאפשרים /ובתנאי שיצרן ו"נבקש להוסיף את המשפט  .15

  ".מרחקהתקנת מכשור לקריאת מד 
  .מקובל  תשובה

במידה ולא יהיה ניתן על פי הוראות היבואן להתחבר ישירות למד  .16  18.2.8סעיף   .45



" מחבר"או המזמין /יסופק על ידי חברת הליסינג ו', הקילומטרז

  ). התקן מתאם(
  .מקובל  תשובה

ובלבד שפירוק לוח השעונים הכרחי "נבקש להוסיף את המשפט  .17  18.2.8.5סעיף   .46

  ". לחיבור
  .מקובל  תשובה

, 18.3.3סעיף   .47
18.3.5  ,18.3.2  

" אישור רשמי מהיבואן"או /ו" אישור יצרן"אין אפשרות להמציא  .18

  .משום שהם לא מספקים אישורים כאלו
  .13ראה תשובה לשאלה   תשובה

התקנת ההתקן וחיבורו לקריאת מד מרחק מבוצעת  –בדיקת תקינות  .19  18.3.4סעיף   .48

מבוצעת בדיקה , בסיום תהליך ההתקנה, היבואן/ פ הוראת היצרן"ע

י הטכנאי המוודא כי ההתקן פעיל ומשדר וזו הבדיקה היחידה "ע

 .הניתנת לביצוע
  .מקובל  תשובה

 5.2.7נספח   .49
 -תפריסה ארצי

פירוט נקודות 
השירות להתקנה 

ותחזוקת התקני 
  תדלוק

  

המכרז מחייב נקודות שירות   18.3.10פ הגדרת המכרז בסעיף "ע .20

. פ הנספח גם בטבריה"ע. חיפה ובאר שבע, ירושלים, תל אביב: בערים 

ניתן לקבל שירות באזור הצפון , בעיר טבריה אין לפז תחנת שירות 

 . עפולה וקרית שמונה, עכו, כרמיאל:  בערים

  :אופן הגשת הרשימה

 

  נבקש להגיש את רשימת התחנות באופן ידני במצורף למכרז
  .18.3.10מקובל מתייחס לסעיף   תשובה

 -  8.3.7 נספח  .50
 הסכם

  ההתקשרות
  

את תקופת ההתקשרות  נבקש להגביל לאופציה אחת - 3סעיף 

או לחילופין שפז תוכל לסיים את ההסכם אם יחולו שינויים , הנוספת

' כדוגולרבות אך לא רק שינויים  או בעלויות/ומהותיים בשוק הדלק 

  .לעיל 3 – 2המפורטים בסעיפים השינויים 
  .26ראה תשובה לשאלה   תשובה

שאחריות הספק את נוסח הסעיף כך נבקש לשנות  –ו. 4 –ה .4סעיף  .21    .51

 .תהא על פי הדין

  
  .38ראה תשובה לשאלה   תשובה

נבקש לתקן כך שהמזמין ישלם תמורת אספקת  – 2. ב6סעיף   .22    .52

 .יום מיום הוצאת החשבונית 30השירותים המבוקשים בתוך 

  
  ?)תשלום באמצעות הוראת קבע( –השאלה מתייתרת   תשובה

  .נבקש להוריד את סכום הערבות – 7סעיף  .23    .53
  ).להוריד את סכום הערבות(לא מקובל   תשובה

נבקש שחילוט הערבות יתבצע רק לאחר מתן אפשרות  – ג.7סעיף  .24    .54

  .לתקן את ההפרה
  .32ראה תשובה לשאלה   תשובה

נבקש להוסיף שהתשלום יבוצע באמצעות הוראת קבע  - 9סעיף  .25    .55

  .לחשבונה של פזומט
  .מקובל  תשובה

נבקש להבהיר כי אין באמור בסעיף זה בכדי להטיל על  - 'א 10סעיף  .26    .56

  . הזוכה אחריות מעבר לזו המוטלת עליו על פי דין
  .לא מקובל  תשובה

תוחלפנה " או את מי שפועל מטעמו: "נבקש כי המילים – 'ב 10סעיף  .27    .57



 ". או מנהליו ועובדיו/ו: "במילים

  

כאמור בסעיף זה הוא כי נבקש להבהיר כי תנאי למתן השיפוי , כן-כמו

או /או המזמין הודיעו לספק אודות קבלת כל דרישה ו/עורך המכרז ו

ואפשרו לספק ' א 10תביעה בגין נזק לו אחראי הספק כאמור בסעיף 

  .תוך שיתוף פעולה עימו בהתגוננות כאמור, להתגונן מפניה
  .לא מקובל  תשובה

או לחילופין בטרם ייעשה קיזוז , נבקש למחוק את הסעיף - 11סעיף     .58

  .ימים ואפשרות לתקן 7תינתן הודעה בכתב של 
  .לא מקובל  תשובה

המחאה /מוצע לסייג את הסעיף כך שלא יחול על ההעברה - 13סעיף  .28    .59

  .לחברת בת של פז
  .לא מקובל  תשובה

נבקש להבהיר כי פז מתקשרת עם גורמים רבים לשם  – 15סעיף  .29    .60

ועל כן מבקשים לשנות את נוסח ) מובילים(אספקת מוצרי הנפט 

הסעיף כך שפז תהיה אחראית כי גורמים מטעמה ישמרו על סודיות 

אך לא תצטרך לשם כך להחתימם על התחייבות לשמירת סודיות 

   .המצורף למכרזבנוסח 
  .מקובל  תשובה

נבקש לבטל או לחילופין להפחית את סכום הפיצויים  – 1.ב 17סעיף  .30    .61

  .מהתמורה החודשית 0.5%-המוסכמים ל
  .לא מקובל  תשובה

נבקש שזכות להפסקת ההתקשרות תהא קיימת רק  – 18סעיף     .62

  .במקרה של הפרה שלא תוקנה
  .לא מקובל  תשובה

  .23ב לשאלה "ראה נספח מצ    .63

  
 


