שאלות ותשובות הבהרה למכרז מס' מ)2007 (2020
שרותי שטיפת כלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

.1

שאלה" :אילו סוגי מסחרי קל קיימים בצי שלכם?"
תשובה 37 :פיג'ו פרטנר 2 ,קיה קרניבל 1 ,ניסן ווינר 1 ,ג'יפ לנדקרוזר,

.2

שאלה" :איזה סוג רכב זה סניפית ניידת?"
תשובה 2 :מרצדס D711 :ו.416 -

.3

שאלה" :האם ניתן להגיש את המכרז במעטפה שלנו או במעטפה לבנה חלקה?"
תשובה :במעטפה לבנה חלקה עליה ירשם מס' המכרז ומועד האחרון להגשה.

.4

שאלה" :אילו מסמכים יש להגיש בשלב הראשון עד "?30.12.09
תשובה :אישורים המופיעים בתנאי הסף סעיפים  ,1-5כל המכרז חתום בר"ת בתחתית העמוד .ואת
כל הנספחים המבוקשים +.הצעת המחיר בנספח ב' )ללא ערבות ביצוע(.

.5

שאלה" :אין אפשרות להתחייב לעדיפות או קדימות כפי שמופיע ב"הוראות כלליות למתן שרות"
סעיף  17שורה ."4
תשובה :ניתן להסיר חלק מהסעיף קרי את המשפט "עדיפות וקדימות במכון השרות לכלי הרכב של
המוסד".

.6

שאלה" :סעיף  2למכרז+ההצהרה בנספח ז' – אנו מבקשים להבהיר כי שירות הרחיצה יינתן ע"י
מכוני רחיצה ברחבי הארץ אשר ל  X -הסכמי התקשרות עימם .מכוני הרחיצה הינם קבלנים
עצמאיים ואינם מועסקים ו/או עובדים של  Xולכן אנו מבקשים כי ההצהרה תתייחס רק
לעובדי . X
תשובה :מאושר.

.7

שאלה" :סעיף )2ב( להסכם – אנו מבקשים לשנות את הסעיף כך שלמוסד תהיה זכות ביטול של
ההסכם לאחר הזכייה במכרז רק במקרה של הפרה ע"י הספק אשר לא תוקנה על ידו לאחר
מתן הודעה".
תשובה :לא ניתן.

.8

שאלה" :סעיף ) 8ד+ה( להסכם – הסעיף אינו ראלי"
תשובה :ימחק המילה "אישרו בכתב ומראש ע"י המוסד" ובמקומם יוסף "כי במידה שהמוסד אינו
שבע רצון יפנה לזוכה וזה יתקן את הטעון תיקון"

.9

שאלה" :סעיף  11+12להסכם – אנו מבקשים לשנות את הסעיפים כך שיתייחסו למפעילי מכוני
הרחיצה ולא ל X -שכן הם כאמור קבלנים עצמאיים".
תשובה :למוסד קשר חוזי עם הזוכה ולפיכך הזוכה אחראי כלפיו .למען הסר ספק הזוכה רשאי לפנות
לקבלנים העצמאיים בבקשת שיפור.

.10

שאלה" :סעיף ) 12א( להסכם – אנו מבקשים כי אחריות נותן השרות תהיה על פי דין ולנזקים ישירים
בלבד.
תשובה :בתוספת לסעיף זה יירשם "כי אחריות נותן השרות תהיה על פי דין".

.11

שאלה" :סעיף ) 12ב'( – להסכם – אנו מבקשים להוסיף לפני המילים "ובלבד שהמוסד" – את
המילים " -בהתאם לפס"ד שינתן נגד נותן השרות".
תשובה :התוספת מאושרת.

.12

שאלה" :סעיף  13ד' – להסכם – אנו מבקשים למחוק את המילים "סופיות ומחייבות"
תשובה :מאושר.
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.13

שאלה":סעיף ) 13ה( להסכם – התשלום לחברת  Xמתבצע בהוראת קבע".
תשובה :התשלום יתבצע בהעברה בנקאית אחת ל –  30יום.

.14

שאלה" :מבקש הבהרה לסעיף  10נספח א"
תשובה :על הספק הזוכה בלבד להגיש ערבות ביצוע.

