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 03/19-04 מכרז להפעלת צרכנית ספיר

 

 30/07/2019למשתתפים בסיור המציעים מיום  2הודעה מספר 

 

הערבה  וריתזעל פי סמכותה כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת המועצה הא

 -( למסור לרוכשי מסמכי המכרז שהשתתפו בכנס המציעיםהמועצה"התיכונה ) להלן: "

 שינויים והבהרות בקשר לתנאי המכרז.

ולא  למסמכי המכרז בלבדמובהר ומודגש בזאת כי התשובות לשאלות ההבהרה נוגעות 

ועצה לטענות לכאורה בנושאים שאינם קשורים לכתוב במסמכי המכרז ואין בהימנעות המ

 מי מטענות אלה. למלהתייחס לאותן טענות , משום הסכמה מצד המועצה 

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי כן  כמו

נפרד ממסמכי המכרז, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי 

 המכרז.

 זה ולצרפו להצעה.על המציעים לחתום על מסמך 

 

  2הבהרה מספר 

 תשובת המועצה  15/08/19שאלות הבהרה  מיום  מס' סעיף 
1.3 

להוראות 
למשתתפים 

 למכרז

על פי הוראות המכרז, המועצה אינה מתחייבת 
דיות. פתיחת צרכנייה נוספת ו/או עסק נוסף לעלב

בתחום הפעילות  של הצרכנייה עשוי להביא 
לפיה  אין התכנות בסבירות גבוהה לתוצאה 

המועצה  י כלכלית למפעיל מבוקש . מבוקש כח
לא תאפשר הפעלת צרכנייה ו/ או עסק בתחום 

פעילות המתחרה בצרכנייה, באחד מנכסי 
 המועצה, בתחומי המועצה ) לרבות מושב ספיר(

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 לחוזה 3.3

 

 

 

 

 



 

 

 

 3הבהרה מספר 

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 
1.3 

להוראות 
למשתתפים 

 למכרז

האם המפעיל החדש מחויב לרכוש את מלאי 
המוצרים במחסן בדימונה? מבוקש כי המפעיל 

לרכוש גם את הסחורה המצויה  החדש מחוייב
במחסן בדימונה. יוטעם בעניין זה, כי קיים 

מסמך מטעמו של היועץ המשפטי של המועצה 
 לסחורה במחסן בדימונה.

המפעיל החדש לא ידרש  לרכוש מלאי שאינו 
נמצא בישוב וחלק ממלאי הצרכנייה בספיר 

ספיר. יש לציין כי הוראות המכרז לפיו פועל 
לא כללו דרישה מעין זו ואין  -המפעיל הנוכחי 

הצדקה כלכלית ו/ או משפטית לדרישה זו. 
אחזקת מחסן מציע להמועצה אינה מחייבת 

בדימונה ואין כל קשר בין מחסן בדימונה 
לא יהיה שינוי במסמכי  בישוב ספיר. צרכניהל

 המכרז

 2.4, 
3.3 

 לחוזה

 
 

 4הבהרה מספר 

 

 תשובת המועצה  15/08/19הבהרה  מיום  תשאל מס' סעיף 

1.3 
להוראות 

למשתתפים 
 למכרז

מבוקש להבהיר  כי הסחורה מהמפעיל הנוכחי 
תירכש בהתאם לחשבונית של רכישת הסחורה 
 ולא על  בסיס הסכמה של מול המפעיל החדש 

המענה שניתן במסגרת מסמכי המכרז מספק 
במידה  רור המחלוקותיואף קובע מנגנון לב

שינוי במסמכי  הלא יהי לפיכך ויתעוררו.
 המכרז. 

 2.4, 
3.3 

 לחוזה

 

 5הבהרה מספר 

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיוו  מס' סעיף 
להוראות  1.6

למשתתפים 
 למכרז

חודשים בלבד. תקופה  12תקופת החוזה הינה  ל 
קצרה זו נוטלת היתכנות כלכלית מטעם המפעיל. 

להאריך את תקופת ההפעלה לתקופה מבוקש 
 חודש 60ארוכה יותר בת 

תקופות ההפעלה הינן כפי שהיו במכרזים 
תקופות  3קודמים. יש אופציה להארכה עד 

 אין שינוי במסמכי המכרז.נוספות . 
 לחוזה 4

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 6הבהרה מספר 

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 
להוראות  1.6

למשתתפים 
 למכרז

מועד תחילת החוזה יחול לאחר הכרזת הזוכה  מתי מועד תחילת החוזה
ימלא את מלוא שהזוכה במכרז ובתנאי 

מסירת  התנאים שנקבעו במסמכי המכרז  כגון
 לחוזה 4 .וערבות וכ

 

 7הבהרה מספר 

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 

1.7 
להוראות 

למשתתפים 
 למכרז

יפים למועצה אופציה לשלוש עלפי נוסח הס
 חודשים, כל אחת. 12תקופות נוספות בנות 

, האופציה הייתה של המפעיל ולא 2002במכרז 
 12של המועצה. תקופת הפעלה קצרה של 

חודשים נטולת היתכנות כלכלית מטעם מפעיל 
הנדרש לבצע השקעות. מבוקש כי תקופות 

 ולא של המועצההאופציה תהיינה של המפעיל 

שנה ואינו רלוונטי  17היה לפני כ  2002מכרז 
. המועצה אינה שותפה לניהול הצרכנייה מזמן

ועל כל משתתף לערוך לעצמו את התחשיב 
  ולהחליט האם להגיש הצעה והכל הכלכלי

לא יהיה שינוי  בהתאם למסמכי המכרז.
 במסמכי המכרז.

 לחוזה 4

 

 8הבהרה מספר 

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 
1.7 

להוראות 
למשתתפים 

 למכרז

לא ברור מה מטרות הסקר? מהם הצעדים 
שיכולה לנקוט המועצה כלפי המפעיל כתוצאה 

 מהסקר?

מסמכי המכרז ברורים, הכוונה למדוד את 
 שביעות הרצון התושבים משירותי הצרכנייה.

    

 

 9 הבהרה מספר

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 

1.9 
להוראות 

למשתתפים 
 למכרז

האם הסעיף כולל דרישה ו/או התחייבות 
מהמפעיל החורגת ממתכונת הפעילות הנוכחית 

 של הצרכנייה?

הסעיף ברור. כמוכן  הסעיף הופיע במכרזים 
קודמים שפורסמו במועצה ומכוחם פועל 

 המפעיל הנוכחי בצרכנייה.

 

 

 

 



 

 

 

 10 הבהרה מספר

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 
5 

להוראות 
למשתתפים 

 למכרז

במסגרת הסעיף  מבקשת המועצה  להעלות את 
. ₪ 5,000 -דמי ההפעלה  לסכום שלא יפחת מ 

 2002מדובר בהעלאה דרסטית ביחס למכרז 
ולדמי ההפעלה הנוכחים שמשלם המפעיל של 

. דמי ההפעלה המינימאליים  ₪ 3,000הצרכנייה, 
גם אינם בשווי ריאלי לתנאי השוק. דמי ההפעלה  

תכנות יבתעריף גבוה כאמור עשוי להשפיע על הה
כלכלית במכרז מטעם המפעיל. מבוקש להפחית 

 את דמי ההפעלה ולהעמידם על ערכם הנוכחי.

דמי ההפעלה הינם מינימאליים והשינוי 
במיוחד  בהחלטהוא סביר בערכים מוחלטים 

יה בישוב ילאור התרחבות היקף האוכלוס
אין .  ובהתחשב למקובל ביישובי הערבה ספיר

 לכתב הצעה  10 שינוי במסמכי המכרז.

 לחוזה 5

 

 11 הבהרה מספר

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 
מבוקש להבהיר האם ישנן דרישות נוספות  לחוזה 8,9,10

מהמפעיל אשר מצריכות שינוי בדפוס ההפעלה 
 הנוכחי של הצרכנייה?

הדרישות מפורטות היטב במסמכי המכרז 
ומופיעות גם במסמכי המכרז הקודמים 
 מכוחם פועל המפעיל הנוכחי בצרכנייה.

 

 12 הבהרה מספר

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 
7 

להוראות 
למשתתפים 

 למכרז

פי הוראות ההסכם נדרשת ערבות להצעה על 
. מדובר בסכום שאינו  ₪אלף  25בסכום של 

פרופורציונאלי להתקשרות. בנוסף, סוג הבטוחה 
מווי קושי תפעולי. מבוקש להמיר לבטוחה אחרת 

 ולמצער להפחית את סכום הערבות

 יתוקן לסך סכום  הערבות להצעה מובהר כי
ים . אין שינוי ביתר התנא ₪ 15,000ל ש

 והמציע יידרש להגיש ערבות בנקאית להצעה.

 לכתב הצעה  12

 

 13 הבהרה מספר

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 

8 
להוראות 

למשתתפים 
 למכרז

על פי הוראות ההסכם נדרשת ערבות להצעה 
. מדובר בסכום שאינו  ₪אלף  100בסכום של 

גובה דמי  פרופורציונאלי להתקשרות. נזכיר
ההפעלה השנתיים על פי המכרז עשויים לעמוד 

אלף ש"ח . בנוסף, סוג הבטוחה מווי  60על סך 
קושי תפעולי. מבוקש להמיר לבטוחה אחרת 

 ולמצער להפחית את סכום הערבות

המועצה מבהירה כי הערבות להבטחת הביצוע 
ולא יחול שינוי  ₪ 60,000 סך שלתופחת ל

יידרש להגיש  ביתר התנאים , כך שהזוכה
 ערבות בנקאית לביצוע.

 לכתב הצעה  16

 לחוזה 20

 



 

 

 14 הבהרה מספר

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 
מבוקש לשנות כך שהשמאי שיבחר יהיה מוסכם  לחוזה 16.2

 על שני הצדדים?
קטיבי והיא תבחר את יהמועצה הינה גוף אובי

אין שינוי יידרש . ככל שהדבר שמאי מקצועי 
 במסמכי המכרז

 

 15 הבהרה מספר

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 

אין כל סיבה שחישוב הסחורה ) בשונה מהציוד(  לחוזה 16.2
יעשה על בסיס הערכת שמאי ולא על פי שווי 

ת של רכישת בוניהסחורה ובהתאם לחש
הסחורה יהי בהתאם הסחורה. מבוקש ששווי 

 לחשבונית וסכום רכישתה

אין .  14   -ו 4 ראה תשובה  בהבהרה מספר
 שינוי במסמכי המכרז

 

 16 הבהרה מספר

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 
בנוסח מסמכי המכרז אין התייחסות ל"מוניטין"  לחוזה 16.2

הייתה התייחסות ל "  2002במכרז משנת 
לא קיימת  -מוניטין". ללא החזר " המוניטין" 

היתכנות כלכלית במכרז למפעיל בשים לב 
לתקופת המכרז הקצרה. מבוק שכי תתווסף 

התחייבות של המפעיל החדש לרכוש, במקרה של 
כניסת מפעיל חדש את " המוניטין" של המפעיל 

הקיים בסכום שלא פחות מהסכום ששילם 
 המפעיל הנוכחי של הצרכנייה.

כי אינה מכירה  חד משמעית המועצה מבהירה 
וניטין" . נושא ה" מוניטין" אף לא ל"מבטענה 

נכלל במכרזים קודמים מכוחם מפעיל המפעיל 
לא יהיה שינוי הנוכחי את הצרכנייה. 

 במסמכי המכרז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 17 הבהרה מספר

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 
מהוראות המכרז משתמע כי המועצה יכולה  לחוזה 16.3

להפסיק באופן חד צדדי את ההתקשרות ובמקרה 
כזה המפעיל לא יהיה זכאי להחזר בגין הסחורה, 

המוניטין". מדובר בסיטואציה בה יגרמו "הציוד ו
.  ₪למפעיל נזקים ב היקף של מאות אלפי 

במתכונת האמורה, ספק אם קיימת היתכנות 
כלכלית במכרז למפעיל. מבוקש כי במקרה בו 
המועצה מחליטה להפסק את ההתקשרות עם 

המפעיל ואין מפעיל חדש שירכוש ממנו את 
המועצה תשלם  -ה " מוניטין" זהסחורה, הציוד 

 סכומים אלו למפעיל

. ככל לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 
שהמועצה תחליט שלא לחדש את תקופת 

נתן למפעיל הודעה בכתב מראש של ייההפעלה 
 ( חודשים. על מנת שיוכל להתארגן3שלושה )

תשלם סכומים כלשהם  לאהמועצה  .לכך
 למפעיל.

 

 

 18 הבהרה מספר

 תשובת המועצה  15/08/19שאלת הבהרה  מיום  מס' סעיף 
לא ברור מהו ציוד המועצה הנדרש בסעיף. ככל  לחוזה 16.5

וקיים ציוד כאמור הרי שהמועצה מתבקשת 
 לצרף רשימה ביחס אליו.

 הסעיף לא ,ככל שאין למועצה ציוד בצרכנייה
 רלוונטי. יהיה

 

 

 

______________ 
 רויטל טריפלר רו"ח 
 מנכ"לית המועצה

 :2הננו לאשר קבלת הודעה מספר 
 
 

 שם המציע: ________
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 יחד עם הצעת המציע החתוםיש לצרף מסמך 


