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 2023ינואר  26
 ' שבט תשפ"גד

 אל:
 משתתפי ההליך

 עמדות של ותחזוקה אספקה, הקמה, תכנון עבודות לביצוע 13/2022' פומבי מס מסגרת מכרז -הנדון 
 בתחום ציבוריים בשטחים חשמליים לרכבים מהירות ואולטרה(  DC) מהירות(, AC) איטיות טעינה

 מזרחי גליל ערים באיגוד החברות הרשויות שיפוט
 '(ב)סבב  תשובות לשאלות הבהרהעדכונים ו

 
 ומענה לשאלות אלו.במסגרת סבב ב' באשכול להלן תשובות לשאלות הבהרה, כפי שהתקבלו  .1

# 
 שאלה סעיף עמוד

 ת האשכולתשוב

1 

6 3.16 
עבור הקמה והפעלה של עמדה, כולל ₪  5000סכום של 

כל הוצאות התשתית, לא יכסה את עלויות היזם. מה 
ההבדל בין העמדות המדוברות בסעיף זה לבין העמדות 

שאליהן מתייחסת הצעת המחיר, ולמה שתימחור 
 עמדה כזו לא ייכלל בהצעת המחיר?

 

מדובר בעמדות בודדות 
שישמשו לטעינה פרטית של 

רכבי הרשות )רכבי תפעול 
 .ודומיהם(

עודכן במסגרת הסכום 
סך לתשובות הבהרה סבב א'  

 לא כולל מע"מ.₪  6000של 

2 
מפרט  48

 טכני
למערכת העירונית יבוצע  APIמבוקש שחיבור 

 .OCPIבאמצעות פרוטוקול סטנדרטי 
 מקובל

3 

הצעת  86
 מחיר

אינה סבירה  2.5%עמלת הסליקה המקסימלית של 
הניהול הינה גבוהה מכיוון שעמלת חברת פלטפורמת 

 לפחות. 6%-יותר. מומלץ להעלות את התקרה ל

מלבד עמלת הסליקה כאמור 
בגין קיימת תמורה קבועה 

שירותי תפעול וניהול ועל כן 
 הבקשה נדחית 

 
במסגרתן בוצעו תיקונים  מסמכי מכרז מתוקניםהועלו לאתר האשכול –ימת לב משתתפי המכרז ש .2

שההצעה  כי . יש לוודא(4)ב'בהתאם לתשובות ההבהרה וכן תוקנו שגיאות הקלדה והוסף נספח לחוזה 
  .המעודכנים המכרז מסמכי גבי תוגש על

  
 .  המציעים את האשכול חייבות מטעם ההבהרה הודעות כי יובהר .3
, וכן זה מסמך לצרף המשתתף ועל המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווים שלעיל וההבהרות השינויים .4

 .במכרז להצעתו, וחותמת חתום על ידו בחתימה  -את מסמך תשובות ההבהרה לסבב א' 
 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .5

 
                                                                              

 בברכה,
 יורם אזולאי, מנכ"ל

 
 

 אישור

"( מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות המשתתף__________________________________ )להלן: " אני הח"מ
הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים  , 13/2022במסגרת מכרז מס' )סבב ב'( ההבהרה 

 . הליךלפי מסמך זה לעיל להצעתי ב

 _____________________ חתימה:_____; שם המשתתף : _____________________

 
 


