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לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 2/20
שלום רב,
הנדון :מכרז פומבי מס'  2 / 20לאספקה ,הקמה ,תפעול ותחזוקה של עמדות טעינה
חשמליות (מסוג  ACו  )DC -לכלי רכב ברחבי העיר ירושלים

מענה לשאלות הבהרה – מס' 2
להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה נוספות שהתקבלו במשרדי עדן – חברה לפיתוח כלכלי
בירושלים בע"מ (" המזמי נה ") ,ביחס למסמכי המכרז שבנדון.
הבהרה זו על נספחיה ,תהפוך לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,תיחשב כחלק מתנאיו ,ויחולו
עליה כל ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז .על המציע לצרף מסמך הבהרה זה להצעתו,
כשהוא חתום ב סופו ב מקום המיועד לכך.
אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה ,כדי להוות
הסכמה להנ חותיו של השואל ,או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין ,אין הן באות במקום ייעוץ
משפטי מוסמך ,וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
#

הפנייה
לסעיף
במסמכי
המכרז

מענה

שאלה

נבקשכם להכיר במלוא .1
סעיף 5.7
.1
להזמנה  +היקף אחזקות שותף
סעיף
בשותפות מוגבלת ,באופן
)
10
66א'(
שבו שותף בעל אחזקות
להזמנה
(טבלת ניקוד ישירות (ללא שרשור)
במציע ,יוכל לזקוף גם את
האיכות)
אחזקותיו בשותף כללי
+
סעיף 8
במציע.
.2
למסמך
המענה
לשאלות
הבהרה

.3
.4

בסעיפים  5.7ו 66 -א'( )10וכן בנספחי
ההזמנה ,ניתן יהיה להוכיח עמידה
בדרישה "בעל מניות המחזיק באופן ישיר
(ללא שרשור) ב 50% -לפחות ממניות
המציע" באמצעות הצגת האחזקות
הישירות של שותף במציע שהינו שותפות
מוגבלת ,בצירוף אחזקותיו העקיפות
במציע ,באמצעות אחזקותיו הישירות
בשותף הכללי.
דוגמא :למחזיק  40%מהזכויות במציע
שהינו שותפות מוגבלת (אחזקה ישירה)
ובנוסף 50% ,אחזקות ישירות בשותף
הכללי המחזיק ב 20% -מזכויות המציע.
במקרה כזה,סך היקף אחזקות השותף
במציע הינו  50%כדלקמן:
40% + (50% * 20%) = 50%
מובהר כי שותף שאינו בעל אחזקות
ישירות במציע  -לא יוכל לזקוף אחזקות
עקיפות לצורך סעיפים אלו.
מציעים המבקשים להסתמך על האמור
בסעיף זה נדרשים להגיש נסח שותפות וכל

.2

סעיף 3
לאישור
היצרן
(מסמך ד')

.3

נספח ג'
להסכם

.4

נספח ו'1
להסכם
(מפרט
הקמה)
+
שאלות 118
ו119 -
במסמך
המענה
לשאלות
הבהרה

מבוקש להבהיר כי תכולה
העבודה הנדרשת מהיצרן
הינה אספקת עמדות
הטעינה ,ביצוע הדרכה
למציע ,אספקת חלקי
חילוף לעמדות ותמיכה
טכנית למציע ,כאשר
האחריות הכוללת כלפי
המזמינה היא של המציע.
מבוקש לבצע שורת
שינויים נוספים בנספח
הביטוח.
מבוקש לקבוע כי די בדרגת
הגנה  IK08לעמדות מדגם
 Aבחניונים תת-קרקעיים.

אסמכתא מתאימה אחרת ,המפרטים את
מבנה האחזקות הרלבנטי.
מובהר כי אין בכוונת הסעיף לחייב את היצרן
במלוא חיובי המציע כלפי המזמינה ,אלא
בנושאים הקשורים בעמדות הטעינה.

אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
עדן  -חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ
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