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 תשובה השאלה  שם סעיף סעיף מס"ד
אפיון   1.1  .1

השירותים  
 נשוא המכרז 

מהם דגמי האוטובוסים והמשאיות  
 במכרז?

 מצ"ב רשימת הדגמים  

האם ניתן להגיש הצעת מחיר רק  3.10  .2
 על תחזוקת אוטובוסים? 

כן, במידה והמוסך מטפל  
ניתן   באוטובוסים  רק 

רק   בהתייחס  להציע 
 לאוטובוסים. 

הצהרות   3.4  .3
והתחייבות  

 הקבלן 

נבקש להוריד    –דרישה לא סבירה 
 ממסמכי המכרז 

 לא מוסכם 

ביצוע   5.7  .4
 העבודות 

בהתאם למקובל בענף  דרישה לא 
 נבקש לשנות:

מתחייב להגיע אל האתר  הקבלן
( שעות ממועד הודעת  שלוש) 3תוך 

החברה על קלקול ו/או תקלה בכלי  
רכב. בשעות שאינן שעות עבודה 

הרגילות, ובמהלך ימי שישי, שבת, 
ערבי חג וימי חג יוכפל זמן הגעת  

לבצע    הקבלן לאתר. יכולת    הקבלן
נית  גרירות לכלי הרכב מות

 . מותאם בהתקנת וו גרירה

בהתייחס לשעות ההגעה,  
בהתייחס   הגרירה  לגבי 
על   מדובר  לאוטובוסים 
משאית   ע"י  הובלה 
גרירה   ע"י  ולא  ייעודית 

 רגילה 

במכרז   דרישה לא בהתאם למקובל בענף  5.9  .5 המצוינים  לו"ז 
נוהגים אף כיום בעבודות  

השונים,    המוסכיםעם  
שלו"ז   לב  לשים  ניתן 

עבודה  מ בין  בדילים 
עבודה   לבין  שבשגרה 
מורכבת אשר דורשת זמן  
הטיפול   זמן  גם  ולעיתים 
המוסך,   בשליטת  שלא 
הנושא מובן ומקובל וכך  

 צוין במכרז. 
6.  

5.11 

נבקש לשנות: במקרים בהם החלף  
התקול באחריות מול היצרן לא  
יוחזרו החלפים לחברה. כמו כן, 

במידה שהחלף לא באחריות  
החברה, נציג המועצה יגיע לאסוף  
את החלפים / החלקים התקולים  

שעות מיום ביצוע   48מהמוסך תוך 
 התיקון, אחרת החלפים יושמדו 

והחלפים   במידה 
אינה    , באחריות המועצה 

שהוחלף,   לחלף  זקוקה 
אחרת החלפים שהוחלפו  
באוטובוסים   לשימם  יש 
בזמן   מתיקון  החוזר 

 שחרור הרכב מהמוסך 
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סעיף   –נבקש למחוק את הסעיף  5.12  .7

 לא מקובל 
החלפים יסופקו על ידי הקבלן  
בהתאם לאחוז ההנחה שנקבע 

 במסגרת מכרז זה 

 

 החברהנבקש לשנות את הנוסח: " 5.14  .8
 הרכב כלי להבאת אחראית תהיה

 "בחזרה אותו ולקחת השירות למרכז

מטעם   נהג  מקובל, 
המועצה יהיה אחראי על  
של   והוצאה  הבאה 

 הרכבים 
9.  6.8 –  

6.10 
 מקובלת הבקשה לא  נבקש לבטל את סעיפי הקיזוז תמורה 

בדיקות,   8.7  .10
ביקורת  
וטיפול  

בליקויים  
במהלך  
 העבודה 

דרישה להחלפת עובד לא מקובלת  
ואינה הגיונית. כל ליקוי יטופל  

 בהתאם לכתוב במכרז 

 מקובל 

לא מקובל מתן אחריות לשנתיים,   8.11  .11
 3-נבקש לשנות את הניסוח ל

 חודשים 

  מקובלתהבקשה 
האחריות הינה   - חלקית

 חודשים  6-ל
תיקון חוזר  מבקשים להגדיר כי  8.12  .12

בשל אותה תקלה אשר נבעה 
מאותה סיבה )ולא בשל כשל 

  -בחלפים שסופקו על ידי היבואן( 
  24בתוך פרק זמן שלא יעלה על  

מרגע הבאת   )עשרים וארבע( שעות
בתנאי  האוטובוס למוסך הקבלן 

ששעתון היצרן לביצוע הפעולה הוא  
)שמונה( שעות, ובכפוף   8-פחות מ 

מינות חלקי החילוף הנדרשים זל
 לביצוע התיקון אצל היצרן. 

במקרה של חילוקי דעות האם 
ובר בתיקון חוזר יובא הנושא  מד

 להכרעת בורר מקצועי מוסכם. 

 . מקובללא 

13.  9.6-
9.10 

העדר יחסי  
עובד מעביד  

וביקורת  
בדבר קיום  

זכויות עובדי  
 קבלן 

לא    –נבקש להוריד סעיפים אלו 
רלוונטי לשירותים הניתנים  

 במסגרת מכרז זה. 

לא מקובל, הסעיפים  
יחולו במקרים  

 ם הרלוונטיי

אחריות   10.1  .14
 ונזיקין 

לאחר המילה "אחראי"  נבקש לתקן:  
 יש להוסיף: "על פי דין" 

 

 מקובל 

15.  10.2  ,
10.3  ,
10.8 

נבקש לשנות את הנוסח: השיפוי  
יהיה בכפוף למתן הזדמנות לקבלן  

 להתגונן כמקובל. 
לאחר   10.2להוסיף בסעיף   נבקש

המילים "וכן בכל ההוצאות" את  
 המילה "הסבירות" 

לאחר המילים ""עקב  נבקש להוסיף 

ביצוע עבודה" את המילים " ככל  
 שנגרמו באחריות הקבלן" 

 

 מקובל 

16.  10.4 -  
10.9 

לא   –נבקש להוריד מהמכרז 
רלוונטיים לשירותים במסגרת 

 ההסכם 

לא מקובל, הסעיפים  
יחולו במקרים  

 ם הרלוונטיי
יש לתקן את הנוסח : "הערבות   ערבות ביצוע  11.2  .17

יום לאחר תום    90-תהיה בתוקף ל 
 תקופת ההסכם" 

לא מקובל, תוקף  
הערבות יהיה למשך כל  
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תקופת האחריות ולכן  

 נשאר לחצי שנה 
תרופות בשל   12.1  .18

 הפרת הסכם 
נבקש להוריד   –דרישה לא מקובלת 

 מההסכם 
 מקובל לא 

 מקובל לא  נבקש להוריד את זכות הקיזוז שונות  15.8  .19

פרק ב'     .20
מסמך   -
2 

לא בהתאם למקובל בענף,   SLA מפרט טכני 
 נבקש לשנות את הניסוח: 

שגרתיים    טיפולים .1
  – מראש  שתואמו  קבועים  

יצא מ  85% הרכב    ו כלי 
  ו נכנס הם  באותו היום בו  
עד השעה    למרכז השירות

ובלבד שכלי הרכב    17:00
עד   השירות  למרכז  הגיע 

בבוקר    09:00השעה  
 . באותו היום

בינוני    תיקון .2 עד  קל  שבר 
כגון:   מכללים  )תתי 

  85%  –מייצב(  ורדיאטור  
הרכב  מ בתוך  כלי  יתוקנו 

  3פרק זמן שלא יעלה על  
עבודה החל   ימי  )שלושה( 

הרכב  כניס ממועד   כלי  ת 
השירות   בכפוף ,  למרכז 

  החילוף   חלקי  לזמינות
  לביצוע   הנדרשים 

   . התיקון

שבר כבד )מכללים    תיקון  .3
גיר,   מנוע,    סרן כגון: 

  מזגן ,  מדחס,  הגה,  אחורי
  85%  –(,התזה  ומשאבת

הרכב  מ   בתוך   יתוקנוכלי 
  14פרק זמן שלא יעלה על  

עבודה  עשר  ארבעה) ימי   )
ממועד     כלי   כניסתהחל 

,  השירות  למרכז   הרכב
  חלקי   לזמינות   בכפוף

  לביצוע   הנדרשים  החילוף
 .   התיקון

 

 
 מקובל  .1
לא מאושר, לו"ז   .2

לתיקונים מעין  
יום  אלה הינם 

 עבודה. 
לא מאושר, לו"ז   .3

לתיקונים מעין  
ימי    7אלה הינם 

 עבודה. 
 
 

פרק ב'    .21
מסמך   –
4 

דוח מתן  
 שירותים  

 נבקש לשנות את הנוסח: 
הצעת מחיר  "הקבלן יפיק לחברה 

)בהתאם לפורמט של הקבלן( 
ובהתאם לזה החברה תפיק לקבלן  

הזמנת עבודה מסודרת )בנוסח 
המצורף למכרז( חתומה על ידי  

 איש הקשר מטעמה. 
הזמנת עבודה זו תצורף לכל  
חשבונית וחשבונית בהתאם  

 לדרישות המכרז." 

יובהר    –מקובל חלקי 
ויודגש כי הזמנת עבודה  

מטעם המועצה תופק  
י הצעת המחיר  עפ"

ותהיה חתומה ע"י  
מורשי החתימה  

] גזבר וראש  במועצה
 , בלבד. רשות[

מובהר בזאת כי  הקבלן  
א יהיה זכאי לכל  ל

תמורה שהיא ללא  
הזמנת עבודה חתומה  

 כדין 
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פרק ב'    .22

מסמך   –
6 

פרטי חשבון  
 קבלן 

יש להחליף את המילה "אמת"  
 במילה "מאת" 

מקובל טעות סופר  
 "מאת" מדובר במילה 

פרק ג'    .23
מסמך   –
1 

"לאספקת   מתייחס הערבות נוסח ערבות מכרז 
  ולהקמת שיפוץ תחזוקה שירותי

  התואם נוסח העבירו אנא". תשתיות
 .השירותים את

 

מצ"ב  , מקובל טעות סופר 
   נוסח מתוקן 

פרק ג'    .24
מסמך   –
3 

אישור קיום  
 ביטוחים 

הביטוח לא בהתאם לפורמט   אישור
 על המפקח הוראותהנדרש על פי 

 . הביטוח
 

 מצ"ב נוסח מעודכן

פרק ד'    .25
מסמך   –
3 

תצהיר לפי  
חוק עסקאות  

וגופים  
ציבוריים  

 1976- תזל"ו

"לאספקת   מתייחסהאישור  נוסח
 נוסח העבירו אנא". דלק שירותי
 .השירותים את התואם

 

מקובל טעות סופר מדובר  
 " מוסכיםבמילה "

פרק ד'    .26
מסמך   –
4 

אגד היא ארגון גדול אנא הגדירו את   
הדרג הניהולי אליו יש לפנות לשם 

 בירור סוגיית הזיקה למועצה. 

בהתייחס לנושא העדר 
הכוונה הינה לבעלי  קרבה

שליטה עפ"י חוק ו/או  
מנהלים הקשורים  

בשירותי במישרין 
, על  המוסכים והתחזוקה

אף האמור בכל מקרה של  
ספק לניגוד עניינים אישי, 

יש לעדכן בכך את  
 יועמ"שית המועצה 

  1פרק ה. 20  .27
 הצעת מחיר 

נבקש להוסיף את מנגנון ההצמדה 
 במכרז

מאושרת הצמדה למדד  
המחירים לצרכן, החל  

ית,  שהשלי  מהשנה
ינואר  ההצמדה תתבצע ב

 . לכל שנה
  2פרק ה. 3  .28

 הצעת מחיר 
נבקש לקבל הבהרה בגין מהות  

 הדרישה 
פרק ה' מתייחס לשני  

תתי נספחים, הראשונה  
מתייחסת להצעת  

המחיר ובה המציע נדרש  
לתת הנחה ממחירי  
מקסימום בארבעה  

טיפול שנתי    –נושאים 
גדול, טיפול ביניים קטן,  

ועוד שני תתי סעיפים של  
הנחה ממחיר שעת טיפול  

ציוד  והנחה ממחירון 
ואביזרים ] בהתייחס  

לתיקונים / כניסה  
למוסכים שאינם בגדר  
 הטיפולים שצוינו לעיל[ 
לגבי החלק השנתי של  

הוא מתייחס   –הפרק 
של המציע  למדד האיכות 

המגיש את הצעתו, ומדד  
ה תלוי בבחינות  ז

קשיחות וברורות כפי  
 שפורטו בנספח 

 


