
  

1 
  

 

  2017נובמבר  30 

  י"ב כסלו תשע"ח 

  

  לכבוד : ____________

  מיילבאמצעות  ,מכרזל הנרשמיםנשלח אל כל 

לקבלת הרשאה למתן שירותי ליווי אח"מ והפעלת  2017/15/602/090/00מכרז פומבי מס' 

  חדרי אח"מ במסופי הגבול גשר אלנבי ונהר הירדן

  5מסמך הבהרות מס' 

  

 

 , ותשובות הרשות לשאלות אלו : הנרשמים למכרזלהלן שאלות שנשאלו ע"י  .1

מבוקש להבהיר, לאור ההשקעות הרבות הנדרשות מהזוכה במכרז להשקיע במקומות  שאלה: .א

 24השירות, האם הרשות תפצה את המפעיל במקרה של ביטול החוזה על ידה במהלך 

 החודשים הראשונים מיום תחילת מתן השירותים ? 

ביטול החוזה יחד עם זאת הרשות תשקול כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבות נדחית, הבקשה  תשובה:

     באותה עת.

  

לטופס הזמנת ההצעות לא יחול במקרה של מידע  3.3.5מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף : בקשה .ב

 שגוי.

   .הבקשה נדחיתתשובה : 

  

מבוקש להבהיר, כי זכות מימוש חילוט הערבות בידי הרשות, הן הערבות לקיום ההצעה והן  :בקשה .ג

יום טרם חילוט  14הודעה למציע / למפעיל של הערבות לקיום החוזה, תהינה  רק לאחר 

  הערבות.

  הבקשה נדחית. תשובה: 

  

סודיות ההצעה ושמירה על "לטופס הזמנת ההצעות למכרז ( 26סעיף  הוראת  מבוקש כי: בקשה .ד

") יחול רק ביחס למציעים נוספים בהליך או לכל צד שלישי ככל שהגילוי עלול הליך הוגן

 .לפגוע בהליך המכרז עצמו

   נדחית.הבקשה  תשובה:
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לחוזה ההרשאה יהיה  8.3.4כאמור בסעיף מבוקש כי מנגנון עדכון תעריפי השירותים  :בקשה .ה

אוטומטי, קרי בהינתן ששיעור השינוי בין מדד המחירים לצרכן האמריקאי הידוע ביום 

אזי שהמפעיל יהיה רשאי לעדכן את מחירי השירותים  5%העדכון לבין מדד הבסיס עלה על 

 ללא העברת בקשה לרשות.

  הבקשה נדחית. : תשובה

  

 לחוזה ההרשאה. 8.3.5מבוקש לבטל את סעיף  :בקשה .ו

  הבקשה נדחית.תשובה: 

  

 לחוזה ההרשאה תמחק המילה "ומבקריו" המופיעה בשורה  9.1.3מבוקש כי בסעיף  :בקשה  .ז

 השביעית בסעיף.

   הבקשה נדחית. תשובה:

  

היה ובעקבות הדיווח השנתי יתברר כי כי  לחוזה ההרשאה, 12.4.6לעניין סעיף  מבוקש  :בקשה  .ח

המפעיל חב כסף לרשות, אזי סכום החוב יישא ריבית בסיסית בלבד ולא ריבית פיגורים 

 באופן תואם למצב בו יתברר כי הרשות חבה כסף למפעיל.

  נדחית.הבקשה  תשובה:

  

ימים  7ההרשאה, כי איחור במועד התשלום הרבעוני של עד לחוזה  13.6מבוקש לעניין סעיף  :בקשה .ט

ימים  7כפיגור בתשלומים ולפיכך לא יחול על תשלום זה (ובלבד ששולם עד תום  לא ייחשב

 הנ"ל) ריבית פיגורים.

  הבקשה נדחית. תשובה:

  

לחוזה ההרשאה יהיו  17.2מבוקש להבהיר  כי תעריפי גריעת שטחי שירות כאמור בסעיף  :בקשה .י

 לחוזה ההרשאה. 17.1בהתאמה לתעריפי הוספת שטחי שירות כאמור בסעיף 

  נדחית.הבקשה  תשובה:

  

ימים  7") כי איחור תשלום של עד דמי פיגוריםלחוזה ההרשאה  (" 18מבוקש לעניין סעיף : בקשה .יא

ימים  7ממועד תשלומו לא ייחשב כפיגור בתשלום ועל כן תשלום זה (ובלבד ששולם עד תום 

 תשלומו) לא יישא ריבית פיגורים.ממועד 

  . נדחיתהבקשה  תשובה:
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לחוזה ההרשאה יתווסף לאחר המילה "וראויים" המופיעה בשורה  19.1.1מבוקש כי בסעיף   : בקשה .יב

 .השנייה המשפט "בהתחשב בבלאי סביר"

   .הבקשה נדחיתתשובה: 

  

לאחר הודעה למפעיל כי מימוש אופציית חילוט הערבות תעשה  21.5לעניין סעיף מבוקש : בקשה .יג

 ימים . 14לביצוע התחייבויותיו תוך 

  לחוזה ביטול החוזה. 27ראות סעיף , הרשות מפנה את הנרשמים למכרז להוהבקשה נדחיתתשובה: 

  

ה' (נספח ציוד  -לחוזה ההרשאה כי הרשות תשלים את הנספחים ד' ו 23מבוקש לעניין סעיף : בקשה .יד

לחוזה  23קבוע ונספח ציוד נייד) על מנת להעריך את דרישות הביטוח המפורטות בסעיף 

 .2יב' -ו 1ההרשאה ובנספחים יב' 

יד) יושלמו ואף יועברו ה' (נספח ציוד קבוע ונספח ציוד ני-מבוקש להבהיר, כי נספחים ד' ו תשובה:

  לחתימת המפעיל  לאחר שהמפעיל סיים את עבודות ההתאמה במקומות השירות.

 

לחוזה ההרשאה , מבוקש לסייג את ההתחייבות לשמירת סודיות בנסיבות  24.1לעניין סעיף : בקשה .טו

 הבאות:

מידע שהגיע לידי המפעיל מידי צד שלישי, שלא ע"י הפרת ההסכם על ידי המפעיל  .1

 מי מטעמו.או 

מידי שניתן להוכיח  כי היה בידי המפעיל לפני חתימת ההסכם ולא הושג תוך הפרה  .2

 של ההסכם על ידי המפעיל או מי מטעמו.

 מידע שפותח באופן עצמאי על ידי המפעיל ללא שימוש במידע סודי של הרשות. .3

 מידע אשר גילויו נדרש בהתאם לצו של בית משפט מוסמך או רשות מוסמכת על פי .4

 דין לדרוש את המידע .

 מידע אשר גילויו אושר מראש על ידי הרשות. .5

  .הבקשה נדחית תשובה:

  

סעדים בגין איחור בתחילת מתן לחוזה ההרשאה (" 27.1סעיף  מבוקש להוסיף בסוף: בקשה .טז

את המשפט "והכל אם העיכוב כאמור נגרם עקב מעשה ו/או מחדל של ") השירותים

 היו בשליטתו").המפעיל ו/או עקב נסיבות אשר 

  הבקשה נדחית.תשובה: 
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פיצויים מוסכמים בגין עיכוב בפינוי ומסירת לחוזה ההרשאה (" 27.2מבוקש לבטל את סעיף : בקשה .יז

")  או לחלופין להפחית את גובה הפיצוי האמור בסעיף, ובנוסף לקבוע מקומות השירות

לא תוקנה בפרק הזמן  של מתן התראה למפעיל,  והטלת פיצוי כספי במידה וההפרהמנגנון 

  שיקבע בהתראה , בכפוף לזכות שימוע.

  הבקשה נדחית.תשובה: 

  

לחוזה ההרשאה את המשפט "והכל אם הפרת הוראות  27.3מבוקש להוסיף בסוף סעיף : בקשה .יח

 יום מקבלת הודעה בכתב בה פורטה ההפרה ונדרש תיקונה" 14כאמור לא תוקנה תוך 

  . כמבוקשתשובה: 

  

לחוזה ההרשאה, מבוקש לתקן את הסעיף כך שיובהר שהרשות תהא  28.1סעיף לעניין בקשה:  .יט

ימים ואי מילוי החובות  14רשאית למלא החובה בעצמה, רק לאחר מתן הודעה למפעיל של 

 הנדרשות מהמפעיל בפרק זמן זה.

  נדחית.הבקשה תשובה: 

 

מבוקש להוסיף לאחר המילה "השירותים" המופיעה  לחוזה ההרשאה, 31.3לעניין סעיף בקשה:  .כ

בשורה השנייה בסעיף את המילים " מסיבות סבירות בלבד ותוך מתן נימוק למפעיל בדבר 

 .דרישת ההוצאה"

   .הבקשה נדחיתתשובה: 

 

מבוקש לסייג כי האחריות לא תחול אם הנזק נגרם עקב  לחוזה ההרשאה, 31.5לעניין סעיף בקשה:  .כא

 מעשה או מחדל של הרשות.

   .כמבוקשתשובה: 

 

לחוזה ההרשאה, או לחלופין, מבוקש להגביל את הקיזוז לחוב  32מבוקש לבטל את סעיף  בקשה: .כב

ימים  14קצוב בלבד ולאחר שנתנה למפעיל הודעה בכתב על כוונת הרשות לבצע קיזוז וזאת 

 מראש.

   הבקשה נדחית.תשובה: 

 

 לחוזה ההרשאה . 33מבוקש לבטל את סעיף  בקשה: .כג

  הבקשה נדחית.תשובה: 
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"), מבוקש לתקן הסעיף בנספח יא' לחוזה ההרשאה ("נספח אחריות בנזיקין 1.1לעניין סעיף  בקשה: .כד

באופן שבו אחריות המפעיל תוגבל לנזקים ישירים בלבד, כך שהמפעיל לא יהיה אחראי בגין 

 נזקים תוצאתיים או נזיקים עקיפים (כגון אובדן מוניטין, אובדן רווחים וכדומה). 

כי אחריות המפעיל תוגבל לסכום מסוים ובכל מקרה לא תחול לגבי מבוקש להבהיר  ,בנוסף

  זקים, אובדן או חיוב שיגרמו במקרה של פעולה על פי הנחיות הרשות.נ

  מובהר בזאת כי הרשות אינה מסכימה לכל הגבלת אחריות כלשהיא., הבקשה נדחית תשובה:

  

בנספח יא' לחוזה ההרשאה ("נספח אחריות בנזיקין"), מבוקש  1.2בשורה הראשונה  בסעיף בקשה:  .כה

 למחוק את המילים "מלאה ובלעדית"

  כמו כן, מבוקש להחריג האחריות עבור נזקים שלמפעיל לא היתה שליטה סבירה עליהם.

  נדחית.הבקשה תשובה: 

 

מבוקש להבהיר כי , בנספח יא' לחוזה ההרשאה ("נספח אחריות בנזיקין") 1.3לעניין סעיף  בקשה: .כו

כלומר האחריות  –בנספח האמור  1.1אחריות הספק הינה מוגבלת בהתאם לאמור בסעיף 

תחול על נזקים ישירים בלבד, במגבלת סכום ובכל מקרה לא תחול לגבי נזקים, אבדן או 

 חיוב שיגרמו במקרה של פעולה על פי הנחיות הרשות.

  הבקשה נדחית.תשובה: 

 

, מבוקש לתקן הסעיף בנספח יא' לחוזה ההרשאה ("נספח אחריות בנזיקין") 1.4לעניין סעיף  בקשה: .כז

כך שחובת השיפוי תהיה בכפוף לפס"ד חלוט בו יפסק כי החבות או ההוצאה הינן בתחום 

תוך  מיידית המפעיל שהרשות תעדכן את לכך ובכפוףאחריותו של המפעיל על פי הסכם זה 

 בעצמו לטפל למפעיל תאפשר , תביעה או/דרישה ו או/ו טענה כל הגשת בדבר זמן סביר

תתפשר  ולא רלבנטי מידע לו תמסור  ,כאמור תביעה או/ו או דרישה/ו טענה בכל בהגנתו

 .ובכתב מראש אישורו ללא המפעיל שבאחריות עניין בכל

  .בגוף הבקשה בכפוף לשינויים המודגשים ,כמבוקש תשובה:

לתקן את  מבוקש, בנספח יא' לחוזה ההרשאה ("נספח אחריות בנזיקין") 1.4לעניין סעיף  :בקשה .כח

הנזק בעצמה, רק לאחר מתן הודעה למפעיל  הסעיף כך שיובהר שהרשות תהא רשאית לתקן

  תיקון הנזק הנדרש מהמפעיל בפרק זמן זה. ימים ואי 14של 

על פי דין או לחילופין  זכות קיזוז תעשה(למחוק את הסיפא של הסעיף  מבוקשכמו כן, 

למפעיל הודעה בכתב על הכוונה לבצע שניתנה  שתהיה מוגבלת לחוב קצוב בלבד ולאחר

   .)מראש ימים 14קיזוז 

 .יתדחהבקשה נ תשובה:
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לאחר המילה "הנדון"  ,")אישור עריכת ביטוחי המפעיללחוזה ההרשאה (" 2 'בלעניין נספח י בקשה: .כט

 מבוקש להוסיף את המילים "בקשר עם".

  .כמבוקשתשובה: 

 

 ,ההרשאה ("אישור עריכת ביטוחי המפעיל") לחוזה 2בנספח יב'  1בשורה השנייה בסעיף בקשה:  .ל

מבוקש למחוק את המילים "במלא ערכם" ובמקומן יבואו המילים "בערך כינון למעט 

 בלאי".

 כמו כן, בשורה הרביעית באותו סעיף מבוקש למחוק את המילים "רעידת אדמה".

לחוזה ההרשאה ("אישור  2' נספח יבב 1הרשות מאשרת את השינוי  בשורה השנייה בסעיף תשובה: 

  .עריכת ביטוחי המפעיל")

  האמור לעיל. המחיקה המבוקשת בשורה הרביעית באותו סעיף לעניין  הבקשה נדחית

 

 ,לחוזה ההרשאה ("אישור עריכת ביטוחי המפעיל") 2בנספח יב'  4בשורה השנייה בסעיף  בקשה: .לא

 וכל הסיכונים". לאחר המילה "לעיל" מבוקש להוסיף את המילים "למעט פריצה

  .הבקשה נדחיתתשובה: 

 

 – לחוזה ההרשאה ("אישור עריכת ביטוחי המפעיל") 2בנספח יב'  4בסעיף  הראשונהבשורה  בקשה: .לב

 מבוקש להחליף את המילה "השכירות" במילה "הביטוח". ,הוראות ביטוחי המפעיל

  כמבוקש.תשובה: 

 

לתקן את הסעיף כך  , מבוקש("נספח אחזקה")ה' בנספח טו' לחוזה ההרשאה  8לעניין סעיף  בקשה: .לג

 14לבצע העבודה בעצמה, רק לאחר מתן הודעה למפעיל של  שיובהר שהרשות תהא רשאית

  ימים ואי ביצוע העבודה הנדרשת מהמפעיל בפרק זמן זה.

הינו תוך מתן הודעה למפעיל  לתקן את הסעיף כך שיובהר שמימוש הערבות מבוקשכמו כן, 

 הנדרשות מהמפעיל בפרק זמן זה. מילוי הפעולות ימים ואי 14של 

  הרשות מאשרת את התיקון המבוקש ברישא לבקשה זותשובה: 

ימים ואי מילוי  14של לעניין תיקון הסעיף כי מימוש הערבות יהיה תוך הודעה למפעיל 

  , הרי שהרשות אינה מקבלת את הבקשה.הנדרשות מהמפעיל בפרק זמן זה הפעולות
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לתקן סעיף , מבוקש ")נספח איכות הסביבה' לחוזה ההרשאה ("יזבנספח  2.5לעניין סעיף בקשה:  .לד

 לפס"ד חלוט בו יפסק כי החבות או ההוצאה הינן בתחום זה כך שחובת השיפוי תהיה בכפוף

בדבר  תעדכן את המפעיל מיידית אחריותו של המפעיל על פי הסכם זה, ובכפוף לכך שרש"ת

 תאפשר למפעיל לטפל בעצמו בכל דרישה ו/או תביעה כאמור, הגשת כל דרישה ו/או תביעה,

המפעיל ללא אישורו מראש  תמסור לו מידע רלבנטי ולא תתפשר בכל עניין שבאחריות

 ובכתב.

  .כמבוקש תשובה:

  

מך אשר פורסם במסגרת מס מסוף הגבול נהר הירדן -לעניין נספח השירות והתפעול  : שאלה .לה

, מבוקש להבהיר, האם המפעיל נדרש להעמיד כמות, גודל וסוג מסוים של כלי 1הבהרות 

 רכב לטובת מתן השירותים?

מסוף הגבול  –בנספח השירות והתפעול  10הרשות מפנה את הנרשמים למכרז אל סעיף  תשובה: 

") אשר צורף במסגרת מסמך הבהרות כלי הרכב שישמשו במתן השירותיםנהר הירדן ("

1.  

 בעת מתן השירותים  שימוש המפעיליהיו בכל כלי הרכב שכמו כן ,  מבוקש להוסיף, כי 

יהיו ברמה תחזוקתית גבוהה, מקטגוריית רכבי מנהלים ומעלה, משנתוני ייצור אחרונים 

  שנים) ויתאימו להסעת לקוחות המפעיל באופן מכובד. 3(עד 

  

צריכה להתאים להיקפי  רותים,אותם יעמיד המפעיל לצורך מתן השי כמות כלי הרכב

  מענה לביקוש מצד ציבור הלקוחות.  ומתןהשירות 

על המפעיל להחזיק במסגרת מתן , קרי ,ה להינתן הן ליחידים והן לקבוצותעל המענ

על המפעיל יהא בנוסף  ,מושבים ומעלה 7כלי רכב אחד לפחות מסוג וואן בעל  השירותים

  והסעת בעלי מוגבלויות. גם לעמוד בהוראות החוק לעניין נגישות

יובהר, כי מנהל החוזה או מי מטעמו  יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להורות  עוד

למפעיל להחליף כלי רכב, המשמש במתן השירותים, כאמור ו/או להוסיף כלי רכב נוספים, 

  והמפעיל יפעל בהתאם להוראותיו.

  

  

ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

  בעת הגשת ההצעה. ההליך

  

  בברכה,

  אודי בן שושן

  אחראי מסחר
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  העתקים : 

  סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

  מנהל מסוף הגבול גשר אלנבי –יוני דותן 

  רא"ג מסחר –בן הרוש עמיאל מירי 

  מנהל מסוף הגבול נהר הירדן - זוהר אגמון 

  סגנית בכירה ליועמ"ש –עו"ד ענת סתיו 

  אחראי תפעול מסוף הגבול גשר אלנבי – אלכס חן

  אחראי תפעול מסוף הגבול נהר הירדן –אבי גורדון 

  מנהל התחום המסחרי במטה מסופים ושתפ"א – אורון רונן
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