
  

 לאספקת נוזל בעירה לצורך הסקה 180017בקשה לקבלת הצעות מחיר מס' הנדון: 
 

 במענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר עם הבל"מ שבנדון, המכון מתכבד להשיב כדלקמן: 
 

/ בל"מסעיף ב 
 הסכם

 תשובה שאלה

אנו מעוניינים לדעת מה הכמות שנצרכת בכל חודש )לדוגמא בחודש  3.2בל"מ;   .1
   שעבר( 

 לבל"מ.  3.2המציעים מופנים לסעיף 

ודה לקבלת הבהרתכם, כי במכלים אשר יסופקו על ידי הזוכה במכרז נ 4.18בל"מ;   .2
ישמר רק נוזל בעירה המסופק על ידו, וכי בכל מקרה לא יסופק נוזל 

 בעירה על ידי שני זוכים שונים לאותו מיכל.

כלל, לא יסופק נוזל בעירה על ידי שני ספק למיכל שאינו של אותו ספק, 
פק לספק את נוזל הבעירה, אלא במקרים חריגים בהם אין באפשרות הס

 4והספק לא העמיד למכון פתרון חלופי לשביעות רצונו של המכון, תוך 
מכון כי לא יוכל לספק את נוזל הבעירה שעות מהמועד בו הודיע הספק ל

 במועד שנקבע. 
 

למען הסר ספק, אין באמור כדי להקנות בלעדיות לספק כלשהוא ביחס 
 לאספקה. 

 . 2018יש לצרף תדפיס מרשם החברות משנת  האם יש לצרף מסמך או אישור להוכחת תנאי הסף בסעיף?  4.3.5  .3
 ; 4.4.2 ;בל"מ  .4

 4.2הסכם; 
בדבר אישור קבלן מורשה לשיווק והפצה של נוזל בעירה מאת לא ידוע לנו 

נבקש לקבל אישורכם לכך, שלצורך עמידה בדרישות . משרד האנרגיה
סעיף זה, די אם יציג המציע ו/או קבלן משנה מטעמו רשיון מוביל מאת 

 משרד התחבורה הכולל הובלת חומרים מסוכנים.

שיון מוביל מאת משרד ירמתוקן בזאת ל 4.4.2מקובל. תנאי הסף בסעיף  
 התחבורה הכולל הובלת חומרים מסוכנים.

 4.4.3בל"מ;   .5
 4.3הסכם; 

אישור אחסנה, בעת הזמנה אנו מביאים ישירות ממפעל אין ברשותנו 
 .הייצור אליכם

 

 4.4.3מובהר כי אין צורך להציג אישור אחסנה במסגרת ההצעה. סעיף 
 להסכם מבוטלים. 4.3לבל"מ וסעיף 

 4.4.3בל"מ;   .6
 4.3הסכם; 

נוכח דרישות הבל"מ לאספקת נוזל בעירה דמוי סולר, נבקש לוותר על 
 הדרישה להצגת אישור לאחסנת סולר.

 4.4.3מובהר כי אין צורך להציג אישור אחסנה במסגרת ההצעה. סעיף 
 להסכם מבוטלים. 4.3לבל"מ וסעיף 

האפשרות לתת לכם הצעה נוזל הבעירה אותו אתם דורשים מצמצם את   5.1בל"מ;   .7
 . לנוזלי בעירה טובים אף יותר הקיימים כיום

 נוזל בעירה דמוי סולר מסחרי, שמופקמובהר בזאת שאפשר להציע 
בתהליך מחזור של לבל"מ ) 5.1בדרכים אחרות מאלו המפורטות בסעיף 

(, ובלבד שהנוזל עומד ביתר מאפייני נוזל הבעירה שמני סיכה משומשים
 לבל"מ.  5ף המפורטים בסעי

למרות שלא מדובר בתקן מחייב, הדרישה בבל"מ היא שנוזל הבעירה  לנוזלי בעירה יש המלצת תקן ואין תקן    5.2בל"מ;   .8



  

 יעמוד בדרישות התקן. 
 מקובל. המילים "ואחוז ההנחה" יימחקו מהסעיף.  נבקש למחוק את המילים "ואחוז ההנחה".  6.8בל"מ;   .9

. מבוטל. המחיר לליטר יהיה בהתאם להצעת המציע בנספח ו 8.2.3סעיף  נבקש למחוק את הסעיף.  8.2.3בל"מ;   .10
 המחיר לליטר יוצמד לתעריפים הנהוגים בהתאם לנוזל הבעירה שיסופק.

 למדד מחירי הסולר.  נבקש כי המחיר לליטר יוצמד בל"מ; נספח ו 

 

 הבעירה שיסופק.המחיר לליטר יוצמד לתעריפים הנהוגים בהתאם לנוזל 

בל"מ; נספח ו' ל  .11
 להסכם  6סעיף 

 3000 -נבקש, כי תקבע כמות מינימלית להזמנת רכש, אשר לא תפחת מ
 ליטר.

 -כיום המכון מזמין כ . לצרכי מידע בלבד,מליתילא תקבע כמות מינ
, אולם אין בכך כדי לחייב את המכון לכמות ליטר בכל הזמנה 10,000

 מינימלית בהזמנה. 
אנו מעוניינים לדעת במסגרת אספקת הציוד מי אחראי על הציוד  להסכם 2.2סעיף   .12

 .והתכולה במקרא של נזק בזדון של גורם שלישי
הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למכליות, לרבות נזק שגרם צד 
שלישי, למעט אם נזק כאמור נגרם כתוצאה מרשלנות או זדון של המכון 

 או מי מטעמו.  
בהתאם להוראות חוק  45נבקש, כי תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף +   להסכם 6סעיף   .13

 .2017-מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז
 

 . 60אין שינוי בתנאי החוזה. החוק מאפשר תשלום בתנאי שוטף +

נבקש הבהרתכם, כי האחריות אשר תחול על הזוכה תהיה אחריות על פי  8.3  .14
א יפטרו את המכון מהאחריות החלה דין, וכי הוראות הסכם האספקה ל

 עליו על פי דין.

 מקובל. מובהר כמבוקש בשאלה. 

לשיפוי תוכפף להכרעה שיפוטית ולנזקים להם ספק נבקש, כי התחייבות ה 8.4  .15
 על פי דין. ספק אחראי ה

 

ההתחייבות הספק לשיפוי תהיה בכפוף לקבלת פסק דין, ולכך שהמכון 
 יודיע לספק על הטענה או הדרישה לשיפוי, יאפשר לספק להתגונן מפניה. 

 נספח דב 1סעיף   .16
 להסכם

כי הדרישה לביטוח חבות המוצר ממועד סיום השירותים תצומצם נברש 
 לשנתיים.

שלוש רותים תצומצם להדרישה לביטוח חבות המוצר ממועד סיום השי
 .יםשנ

 נספח דב 2סעיף   .17
 להסכם 

נבקש להוסיף את המלל הבא בסוף הפסקה: "לעניין מקרה ביטוח 
 באחריותו". 

 

 אין שינוי בנוסח ההסכם. 

 נספח דב 5סעיף   .18
 להסכם 

 נבקש כי המצאת האישור תהא לבקשת המכון.
 

 אין שינוי בנוסח ההסכם.

 אין שינוי בנוסח ההסכם. למחוק את הסעיף.נבקש בנספח ד  8סעיף   .19



  

  להסכם
 נספח דב 9סעיף   .20

 להסכם
נבקש למחוק את המלל הבא: "וכל ביטוח אחר הנדרש לצורך פעילות זו 
או על פי כל דין ולעניין חבות המוצר .... והוא נוטל אחריות על פי דין 

 בהקשר זה". 
 

 אין שינוי בנוסח ההסכם.

לעיתים חברות הביטוח או הסוכנים עורכי שינויים והבהרות שאינם  כללי 1נספח ד'  .21
מהותיים בנוסחי אישור הביטוח. מתבקשת הבהרה שהמזמין ישקול 

חריגות חריגות מנוסח הביטוח, אם לדעת הגורמים המקצועיים במכון 
 מקובלות בשוק ולא חורגות באופן מהותי מדרישות המכון. כאמור הן 

לות מנוסח אישור הביטוח המצורף, אם לדעת יאפשר חריגות קהמכון 
יועציו המקצועיים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, מדובר בחריגות והבהרות 
טכניות, שאינן גורעות באופן מהותי מזכויות המכון על פי הנוסח שצורף 

 למכרז. 
 

ניתן להעביר את אישור הביטוח שבו מתבקשים שינויים טכניים לנוסח 
במאי,  27-, הראשוןמקדמית של המכון, עד יום  שצורף להסכם, לבחינה

2018 . 
 1בנספח ד 1סעיף   .22

 להסכם
מבוקש להוסיף את המלל הבא: "למעט רכוש בו מבוצעת עבודה 
במישרין" בסוף המשפט הבא: "המכון ו/או רכושו ייחשבו כצד שלישי 

 לעניין ביטוח זה".
 

 אין שינוי בנוסח ההסכם.

 אין שינוי בנוסח ההסכם  להוראות כלליות לכל הפוליסות: מבוקש למחוק את הסעיף. 1סעיף  להסכם 1נספח ד  .23
להוראות כלליות לכל הפוליסות: נבקש להוסיף את המלל הבא  4סעיף  להסכם  1נספח ד  .24

 בסוף הסעיף: "לעניין מקרה ביטוח באחריותו".
 אין שינוי בנוסח ההסכם. 

 
 

 בכבוד רב, 
 

 מכון וינגייט
 


