
   

 עמדות טעינה לרכב חשמלי    והפעלתהקמה   – 02/2021מכרז פומבי מס'  
  2מס   לשאלות הבהרה מענה  –

 חתימת המציע: ____________     

 2021  אוגוסט 16  

 תשפ"א  אלול   ח'

 

   02/2021מסגרת פומבי מס'  מכרז - 2מענה לשאלות הבהרה מס 

 לביצוע עבודות תכנון והקמה והפעלת מערך עמדות טעינה  

 לרכב חשמלי בראשון לציון 
 

 :לצידן להלן ריכוז בטבלה של שאלות ובקשות של משתתפי המכרז ותשובות החברה 

מ

ס

 "

 ד

המסמך 

אליו  

מתייחסת  

 ההבהרה 

פרק וסעיף  

 רלבנטיים 

 המענה נוסח השאלה 

טופס מס'  א'  .1

14 

אינו מתאים בניסוח   14טופס מס'  - נוסח אישור רו"ח  

למציע אשר מעוניין להסתמך על האיתנות הפיננסית של  

 ממניות המשתתף.     50%חברת האם המחזיקה בלפחות 

 

ו   1נוסח מתאים או לאשר כי בסעיף אי לכך נבקש לקבל  

" ניתן יהיה להוסיף את  המציעלאחר המילה " 2סעיף 

 ". או בעל השליטה בוהמילים "

 

מאושר, ניתן יהיה להוסיף   

 "או בעל השליטה בו" 

סעיף  א'  .2

7.2.2 

במסגרת סעיף זה צוין כי מציע אשר מסתמך על האיתנות  

צעתו התחייבות של  הפיננסית של חברת אם יגיש יחד עם ה

 חברת האם לערוב כלפי החברה וזאת בנוסח המצורף. 

 

 לא צורף נוסח שכזה, נודה לקבלו בהקדם 

 

 

   15מצ"ב טופס מס 

התחייבות חברת האם לערוב  

 כלפי החברה. 

 3טופס מס'    .3

ערבות   –

 הצעה

נראה כי חלה טעות סופר בשם המוטב בשורת הנמען בנוסח  

 הערבות. 

 אישורכם כי שורת הנמען תתוקן כדלהלן: אנא 

 לכבוד 

 ייזום ראשון החברה העירונית בע"מ

 2רחוב האלוף דוד 

 ראשון לציון 

 

ניתן מענה לנ"ל   –מאושר 

במסגרת המענה הקודם  

 לשאלות הבהרה. 

 

4.  

 מסמך א' 

7.2.2 

+ 

 14טופס 

קובע כדלקמן: "המשתתף הנו בעל    7.2.2תנאי הסף בסעיף  

לפחות   מצטבר של  ₪ )חמישים   50,000,000מחזור כספי 

השנים   במהלך  לצרף    2018-2020מיליון(  יש  במצטבר. 

 ". 14אישור רו"ח בנוסח המופיע בטופס מס' 

בטופס   הסף    14מנגד  בתנאי  עמידה  הוכחת  לצורך  הנדרש 

התקנה,   7.2.2 מכירה,  מתכנון,  השאר  בין  "הנובע  נכתב: 

לרכב   טעינה  ועמדות  אנרגיה  מערכות  של  ותחזוקה  הפעלה 

 חשמליים באותן השנים".  

נבקש  אמור ישנה סתירה בין תנאי הסף לבין הטופס. לפיכך,  כ

מתכנון,   השאר  בין  "הנובע  המילים  את  בטופס  למחוק 

יתוקן כך שבמקום   14טופס 

התקנה, הפעלה   ..."המילים  

ותחזוקה של מערכות אנרגיה  

ועמדות טעינה לרכב חשמליים  

יכתבו המילים   באותן השנים".

התקנה, הפעלה ותחזוקה  ..."

  או ו/של מערכות אנרגיה 

עמדות טעינה לרכב חשמליים  

 באותן השנים". 



   

 עמדות טעינה לרכב חשמלי    והפעלתהקמה   – 02/2021מכרז פומבי מס'  
  2מס   לשאלות הבהרה מענה  –

 חתימת המציע: ____________     

 

 אין שינוי בכל יתר תנאי המכרז והוראותיו.  .1

 

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום בחתימה מחייבת של המציע על כל  

 החתומים המוגשים במסגרת הצעתו. לאמור בו עמוד, ולצרפו יחד עם שאר מסמכי המכרז 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

          חתימת המציע 

          

 

 

 בכבוד רב,    
 החברה העירונית  בע"מ   -ייזום ראשון     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אנרגיה   מערכות  של  ותחזוקה  הפעלה  התקנה,  מכירה, 

 . ועמדות טעינה לרכב חשמליים באותן השנים"

 לחילופין, 

נבקש לתקן את הטופס כדלקמן: "הנובע בין השאר מתכנון,  

  אוה, הפעלה ותחזוקה של מערכות אנרגיה  מכירה, התקנ

 עמדות טעינה לרכב חשמליים באותן השנים". 



   

 עמדות טעינה לרכב חשמלי    והפעלתהקמה   – 02/2021מכרז פומבי מס'  
  2מס   לשאלות הבהרה מענה  –

 חתימת המציע: ____________     

 15טופס מס' 

 

 ערבות חברת אם 
 להזמנה  7.22יוגש בהתאם לצורך, לפי הוראות סעיף 

 

 תאריך _____________ 

 לכבוד 

 : "החברה"(להלן ) החברה העירונית בע"מ –ייזום ראשון 

 

 

 חברת האם לערוב כלפי החברה התחייבות    – 02/2021הנדון: מכרז מס' 
 

הרינו לאשר כי אם תוכרז _____________________ ח.פ. ______________ )*שם החברה  .1

"( כזוכה במכרז וייחתם עימה הסכם התקשרות, אנו נהיה ערבים  המציעה "  –מציעה(  )להלן 

כלפיכם לקיום כל התחייבויות המציעה על פי הסכם ההתקשרות נשוא המכרז שבנדון ללא יוצא מן  

 הכלל.  

אנו מוותרים על פניה מוקדמת למציעה. ערבותינו זו הנה בלתי תלויה בבטוחות או ערבויות אחרות   .2

תהיו זכאים להן על פי מסמכי המכרז בקשר לקיום מלוא התחייבויות  כלשהן שהנכם זכאים ו/או 

 המציעה.  

 ידוע לנו כי הנכם מסתמכים בחתימתכם על הסכם ההתקשרות עם המציעה על ערבותינו זו.   .3

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת חברת האם: __________________  

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד 

 

חברת  __, ח.פ. ____________ )להלן: " אני משמש כעורך הדין של ____________________

 "(.  האם

הנני מאשר בזאת כי ________________, ת.ז. ______________ , הינו מורשה חתימה אצל  

 חברת האם, הינו מוסמך לחתום על כתב ערבות זה בשמה והנו חתם על כתב ערבות זה בפניי. 

 

 

 

  ______________________ 

 חתימה + חותמת עוה"ד 

 


