
 

 

 

    15/2022 מכרז פומבי מס' – 1הודעת עדכון מס' 
 ברחבי העיר פתח תקוה   להצבת והפעלת עמדות איסוף עצמי )לוקרים(

 

 הננו לעדכן את המשתתפים, כדלקמן: 

 הבהרה לגבי מספור הסעיפים בחוזה .1

שיבוש   נוצר  כי  א'  במספור הסעיפים בחוזההננו להבהיר בזאת  )מסמך  והסעיף הראשון בחוזה    (2המכרז 
". נוכח האמור, יש להתייחס לכל ההפניות לאורך חוזה  1צריך היה להתחיל במספר ""  11שמתחיל במספר "

 ".  1המכרז כהפניות בהתאם למספור המקורי שמתחיל במספר "

 להלן שאלות משתתפים במכרז ותשובות החברה לצידן:  .2

 
מס' 

 שאלה  
המסמך 

או 
 הנספח

אליו   
 מתייחסת 
 ההבהרה

 נושא ופרק
 רלבנטיים 

 מספר
 עמוד

 מספר
 סעיף

  נוסח השאלה 
 
 

 תשובת החברה 

לוקרים         כללי  1 כמה  ידוע  האם 
להעמיד   הספק  יידרש 
הזכייה   עם  העיר  בשטחי 

 במכרז?

הזוכה   עם  תתואם  הכמות 
 לאחר הזכייה.  

ממועד         כללי  2 ימים  כמה  תוך 
קבלת הודעת הזכייה יידרש  
את   להתקין  המפעיל 

 הלוקרים?

ראו לעניין זה הוראות סעיף  
לחוזה   (16.1.3)  6.1.3

 המכרז.

גודל         כללי  3 מגבלת  ישנה  האם 
כמה   עד  )למשל,  ללוקר 

 מ"ר( ?  

.  ת הלוקרלמידו  האין מגבל
)אך    ובכלל זה  הלוקר,מפרט  

רק( ייבחנו    מידותיו   לא 
איכו בחינת  ת  במסגרת 

 ההצעה.  
מסמך  4

 1א'
תנאים  

להשתתפות  
 תנאי סף  –

תנאי   2.3 6 לשנות את  ניתן  האם 
 חודשים?  12 -הסף ל

סעיף   יעודכן    2.3מקובל. 
יהא,   המתוקן  ונוסחו 

 כדלקמן: 
מוכח   ניסיון  "למציע 
בתחום המשלוחים בישראל  

האחרונים    12-ב החודשים 
הגשת   למועד  שקדמו 

 ההצעות".  
מסמך  5

 2א'
המחאת  
חובות  
 וזכויות 

מבוקש להוסיף בסוף   25.1 28
 הסעיף:  

למעט העברת הזכויות  
לחברת בת ו/או חברה  

 קשורה של המפעיל 

 לא יחול שינוי בסעיף.  
 

מסמך  6
 2א'

אחריות  
 וביטוח 

בשורה השלישית נבקש   26.1 28
להוסיף את המילה: "בכל  

  הסבירים האמצעים
 למניעתם" 

 
 
 
 

מקובל. לאחר המילים:  
"והוא ינקוט בכל  

האמצעים" תתווסף  
 המילה: "הסבירים". 
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מסמך  7

 2א'
אחריות  
 וביטוח 

מבוקש לבצע את התיקון   26.2 28
 שלהלן: 

על  "המפעיל יהיה אחראי 
לכל נזק או אובדן   פי דין

 מכל סוג שהוא"
מבוקש להוסיף בסוף 

 הסעיף: 
הפטור לא יחול לטובת מי  

 שגרם לנזק בזדון.
אחריות הספק לרכוש  
הינה מוגבלת לנזקים  

   ישירים בלבד.

הסעיף יעודכן ונוסחו  
 המתוקן הנו, כדלקמן: 

על  המפעיל יהא אחראי "
אבדן, נזק או  לכל פי דין 

קלקול לציוד הנמצא  
בשימושו בקשר עם ביצוע  
השירותים והוא פוטר את  
החברה ו/או עובדיה מכל  

אחריות לכל אבדן, נזק או  
. מובהר, כי קלקול, כאמור

הפטור כאמור לעיל לא  
יחול לטובת מי שגרם לנזק  

 ". בזדון
מסמך  8

 2א'
אחריות  
 וביטוח 

מבוקש להוסיף בסוף  26.3 28
 הסעיף:

העירייה תמסור למפעיל  
דרישת תשלום מפורטת,  

הכוללת אסמכות בגין  
ביצוע התשלום על ידי  

 העיריה 

בסיפת הסעיף יתווסף  
בכפוף להצגת אסמכתאות  "

 ".  להוצאות

מסמך  9
 2א'

אחריות  
 וביטוח 

מבוקש להוסיף את התיקון   26.4 28
 שלהלן:  

"המפעיל ישפה את החברה  
ו/או העירייה בגין כל נזק  

שיגרם להן או למי   ישיר
 מהן..." 

בנוסף הסעיף נבקש  
 להוסיף:

האמור כפוף לכל שכל  
דרישה ו/או תביעה כאמור  

נמסרה למפעיל על ידי  
החברה עם קבלתה וניתנה  
למפעיל האפשרות להתגונן  
מפניה. החברה לא תתפשר  

בכל דרישה ו/או תביעה  
כאמור ללא קבלת הסכמת  

 המפעיל. 

 בסיפת הסעיף יירשם:
"בכפוף לכך שהחברה ו/או  

העירייה תיידע את המפעיל  
בסמוך למועד בו היוודע לה  

על כל דרישה ו/או תביעה  
כאמור ותאפשר למפעיל  

להתגונן מפניה. החברה לא  
תתפשר בכל דרישה ו/או  

תביעה כאמור ללא קבלת  
 הסכמת המפעיל".  

מסמך  10
 2א'

אחריות  
 וביטוח 

מבוקש להוסיף את   26.6 28
 התיקון שלהלן: 

"המפעיל מתחייב לשלם כל  
דמי נזק או פיצוי המגיעים  

על פי דין לעובד או לכל  
אדם אחר הנמצא בשרותו  

של המפעיל כתוצאה  
מתאונה או נזק כלשהם  

תוך כדי ביצוע העבודה או  
להם  ביצוע השירותים 

אחראי המפעיל על פי  
, לרבות  ם זה ו/או הדיןהסכ

נזק שנגרם לעובד החברה,  
 לעובד העירייה" 

 
 
 
 
 
 
 

"תוך כדי   לאחר המילים:
ביצוע העבודה או ביצוע  

השירותים" יתווסף: "להם  
אחראי המפעיל על פי  
 הסכם זה ו/או הדין".  

 
הסעיף יתווסף:   בסיפת

"האמור בסעיף זה כפוף  
לכך שהחברה ו/או העירייה  

תיידע את המפעיל בסמוך  
למועד בו היוודע לה על כל  
דרישה ו/או תביעה כאמור  

ותאפשר למפעיל להתגונן  
מפניה. החברה לא תתפשר  

בכל דרישה ו/או תביעה  
כאמור ללא קבלת הסכמת  

 המפעיל".  
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בנוסף הסעיף נבקש  
 להוסיף:

האמור כפוף לכל שכל  
דרישה ו/או תביעה כאמור  

נמסרה למפעיל על ידי  
החברה עם קבלתה וניתנה  
למפעיל האפשרות להתגונן  
מפניה. החברה לא תתפשר  

בכל דרישה ו/או תביעה  
קבלת הסכמת  כאמור ללא 

 המפעיל. 
מסמך  11

 2א'
ערבות  
לקיום  
 החוזה 

 מבוקש להוסיף: 27.3 29
מימוש הערבות על ידי  

החברה מותנה בכך  
שהחברה מסרה למפעיל  

התראה בכתב לתיקון  
ההפרה וההפרה לא תוקנה  

 יום.    14בתוך 

הסעיף יתווסף:   בסיפת
"מימוש הערבות על ידי  

החברה מותנה בכך  
שהחברה מסרה למפעיל  

ימים מראש   7התראה בת  
ובכתב וההפרה לא תוקנה  

 בתוך המועד הנ"ל". 
מסמך  12

 2א'
הפרות  
 ופיצויים 

מבוקש להבהיר, כי הפרה   28.2 29
יסודית הינה הפרה אשר  

החברה מסרה למפעיל  
התראה לתיקונה בכתב אך  
ההתראה לא תוקנה בתוך  

  ימים.  7

מובהר, כי הפרה יסודית  
רק לאחר   תיקבע ככזו

שהחברה שלחה למפעיל  
התראה בכתב בדבר  

ההפרה אשר לא תוקנה על  
ימים   7ידי המפעיל בתוך 

או בתוך פרק זמן קצר  
יותר, בהתחשב בנסיבות  

 העניין.  
מסמך  13

 2א'
ויתור על  

 סעדים 
מבוקש לבצע את המחיקה   33 31

 שלהלן:
"המפעיל מצהיר, מאשר  

כי לענין כל  ומתחייב בזה 
טענה, תביעה או דרישה,  
מכל סוג שהוא, שתהיינה  
לו לפי חוזה זה או מכוחו  

או בקשר אליו, במישרין או  
, הוא מוותר, ולא  בעקיפין

או  יהיה זכאי, לזכות עכבון  
לכל סעד או תרופה, בין  

זמניים ובין קבועים בדרך  
של צו עשה, צו אל תעשה,  
צו עיכוב, צו מניעה או כל  
תרופה אחרת שתכליתה  

 . אכיפת החוזה
כיצד המפעיל יכול לוותר 

על טענה, תביעה או  
דרישה למפרע באופן כה  

 גורף? 

 לא יחול שינוי בסעיף 

 

 האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.  .3

יוגשו על ידו  על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמ כי המכרז החתומים אשר 
 במסגרת הצעתו.  

 

 בכבוד רב, 

 החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ 


