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 מכרז פומבי למתן שירותי בטיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות בתעבורה -1הבהרה מס  הנדון:
(9INGL/2018/1/TENDER) 

    

 :כללי

 סמכיאלא אם נאמר במפורש אחרת, משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במ .1
 .המכרז

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה, כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו, יחייבו את המציעים ויחשבו  .2
. השינויים היחידים מן האמור הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל המכרז כחלק בלתי נפרד ממסמכי

 מסמך רשמי אחר שישלח, ככל שישלח, מטעם החברה בעתיד.

 .המכרזמפורש אחרת, שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גורע מהאמור במסמכי למעט אם נאמר ב .3
מובהר כי שאלות הבהרה נוספות אשר לא קיבלו מענה/התייחסות במסגרת מסמך זה יחשבו כנדחות על 

 .המכרזידי החברה ולא יפורשו כמשנות דבר ממסמכי 

מצ"ב ולשולחו חתום לכתובת דוא"ל הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור ה .4
 .לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו, להצעתכם כשתוגשמיד עם קבלתו. כמו כן, עליכם  המכרז

 

 למסמכי ההליך: 1להלן הבהרה מס' 
 

 מס'
 

 הבהרה/בקשה ס' / מסמך

 :שאלה למכרז 2 ס' 1
 ? ימים/כיצד יחולקו השעות במהלך החודש  -היקף השירותים 

 
 :תשובה

שעות ביום. עם זאת,  7.5-ה' בהיקף של כ-עקרונית, השירותים ינתנו מידי יום, בימים א'
 לצרכי החברה. יקבעו על ידי המזמין, בהתאםמובהר כי שעות וימי מתן השירותים 

 
 :שאלה למכרז 7.1 ס' 2

 .לא מופיע נוסח או תנאי הערבות הנדרשת
 

 תשובה:
 מדובר בטעות סופר.

 
 ן:הסעיף יתוקן כלדקמ

יום ממועד הגשתה )כולל(. החברה תהא  90הצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף למשך "
רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים שתודיע עליהם לשיקול דעתה 

, הבלעדי, לרבות הארכת כל תנאי אחר בקשר עם ההצעות, אם נדרש לפי תנאי ההליך
ודיע לחברה על הארכת הצעתו במועד או . מציע שלא הלרבות הארכת תוקף ערבות המציע

סירב להאריך את תוקף הצעתו ו/או כל תנאי בקשר עמה כאמור לעיל, לא ישותף בהמשך 
 ההליך.

 
 

 2018 באוקטובר 7  
 

 לכבוד
 כללי

 

  
 
 

  באמצעות דוא"ל
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 :שאלה למכרז 13.6 ס' 3
 ?איך יחושבו השעות הנוספות מהתעריף המקסימלי –למכרז  13.6 סעיף

 
 תשובה:

ע הזוכה יהווה המחיר הגלובאלי התעריף החודשי שינקב בהצעת המצי כאמור בסעיף, "
כלומר, המחיר  .."גם לשעת עבודה נוספת( בכפוף להנחה אם ניתנה)המוסכם בין הצדדים 

השעות המוגדרות  150-הגלובאלי כולל שעות עבודה נוספות )כלומר, שעות עבודה מעבר ל
 כ"היקף השעות"(. מובהר כי מדובר במקרים חריגים בלבד.

 
 למכרז 13.7ס'  4

 
 :השאל

ישאר התעריף , מה הם היקפי העבודה הרשומים בסעיף והאם כאשר יגדלו או יקטנו
 ?החודשי
 תשובה:

שעות. ככל שתבחר החברה  150למכרז, היקף השעות החודשי הינו  2.1כאמור בסעיף 
 להגדיל או להקטין את היקפי השעות המדוברים, תשונה התמורה בהתאם )באופן יחסי(.

 

 למכרז 18.2ס'  5
 

 :אלהש
 ? האם יתכן יותר מזוכה אחד  ?מה הכוונה לפצל את הזכיה

 
 תשובה:

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
, לעיל המציע שהגיש את ההצעה הטובה ביותר לשירותים 17.5בכפוף לאמור בסעיף "

אלא אם קבעה לפי תנאי ההליך והדין על פיצול , ךתקבע החברה כי הוא הזוכה בהלי
ובלבד שהחברה השתכנעה כי הזוכה מסוגל ליתן את כלל השירותים ולקיים את הזכייה 

. כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי ההליך וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב היתרונות
אפשר עריכת ל, לספק כל מסמך, רשאית החברה לדרוש ממציע ליתן כל חומר, לצורך זה

 .ב הרלבנטי לפי שיקול דעת החברה למתן השירותים נשוא הליך זה"ביקור בכל אתר וכיו
 

 :שאלה להסכם 10.6ס'  6
 .הסעיף לא ברור? צימצום או הרחבה של שעות העבודה לא ישנה את התעריף המקסימלי

 
 תשובה:

הקטינה או הרחיבה החברה את  . להסכם: "10.6לעיל ובסיפא לסעיף  4כאמור בשאלה 
תופחת או תתווסף התמורה שבהצעת , היקף השירותים הנדרשים כאמור בסעיף קטן זה

 להלן בהתאם".' המחיר שבנספח ד
 

 בקשה: להסכם 12.1ס'  7
ימים אבקש לשנות ל  7האם החברה יכולה לבטל בכל רגע את ההסכם? ללא סיבה? כתוב 

 ד. יום קיימת התחייבות מול העוב 30
 תשובה:

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
בטל את ההתקשרות עם ל, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, החברה רשאית בכל שלב"

או  ,כולו או חלקו, או לבטלו/קצין הבטיחות בתעבורה ולהפסיק את תוקפו של ההסכם ו
 בין)מכל סיבה שהיא , להוציא חלק מהשירותים מביצוען על ידי קצין הבטיחות בתעבורה

לרבות ומבלי לגרוע ביטול הפרויקט או , ובין אם לאו בקצין הבטיחות בתעבורהשקשורה 
ולה (, החברה עם קצין הבטיחות בתעבורה ההתקשר, או בקשר אליה/המשימה שבגינה ו

וזאת על או להוציא חלק מהשירותים מביצוען על ידי קצין הבטיחות בתעבורה , או חלקה
   ".ם מראשמיי 30 7של  לידי מתן הודעה בכתב 
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 :שאלה להסכם 22.2ס'  8
 האם הקבלן הכוונה לקצין הבטיחות?

 
 תשובה:

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו עפ"י  וקצין הבטיחות בתעבורהוהקבלן מוסכם "

ההסכם באופן רצוף ומלא ללא כל הפסקה ו/או עיכוב ו/או האטה ו/או השהייה ו/או 
גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים וקיומה לרבות פניה לבית משפט או  דחייה וכיו"ב

הקבלן הליך אחר ע"י מי מהצדדים, לא יהוו בשום מקרה עילה לעיכוב ביצוע התחייבויות 
לפי הההסכם ו/או לעיכבון על נכס שמגיע לחברה ו/או למדינת  קצין הבטיחות בתעבורה

נמסר ע"י מי מהם לצורך ביצוע  אף אם מקצין הבטיחות בתעבורהמהקבלן ישראל 
 "ההסכם.

למפרט  8ס'  9
 השירותים

 בקשה:

 .ח החברה"אבקש להבהיר שהם ע -הדרכות נהיגה החיצוניות
 

 תשובה:
 מובהר כי הדרכות הנהיגה החיצוניות הינן על חשבון החברה.

 בקשה: הסכםל 9.1ס'  10

ב חברה פול/ רכב לביקורת רכבים/ הדרכות עם רכ אבקש להוסיף הגעה לסניפי החברה
  .פנוי

 
 תשובה:

לביקורת  לסניפי החברה ת קצין הבטיחות בתעבורההגעתתאפשר, ככל הניתן, מובהר כי 
 .רכבים/ הדרכות עם רכב חברה פול/ רכב פנוי

 שאלה: כללי 11
 רכבים נדרשת משרה מלאה. 100בחברה בעלת צי רכבים העולה על 

 
 תשובה:

טעם מנהל תחום קציני הבטיחות במשרד החברה קיבלה אישור עקרוני בנושא מ
 התחבורה והבטיחות בדרכים. 

 דחיית מועדים 12
 למכרז 5ס'

 לוח זמנים להליך

 כדלקמן: יעודכןלוח הזמנים להליך 

מועד אחרון לבקשת  א
 16.00בשעה  10.201817.לא יאוחר  מיום  הבהרות 

 ביום  מהמועד האחרון להגשת הצעותלא יאוחר   מועדי הגשת הצעות  ב
)למעט ימי ו', שבת, ערבי חג  16.00בשעה  10.201830.

 וחג(.
   

 
 

                             בכבוד רב,                
                                                                                           נתיבי הגז הטבעי לישראל        
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 הבהרהה בקשתל אישור קבלה
 

מכרז פומבי למתן שירותי בטיחות וניהול צי  - 1הבהרה מס' אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי קיבלנו את 
וכן ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק  (9INGL/2018/1/TENDER) רכב על ידי קצין בטיחות בתעבורה

 מההליך לכל דבר ועניין כאילו נכלל בה מלכתחילה. 
הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח, ככל  המכרזהשינויים היחידים למסמכי אנו מאשרים כי 

 שיישלח מטעם החברה.
 

                          ________________ חותמת: חתימה: ________________  תאריך: __________________
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