
 

 

 

 

 10.2.2022תאריך: 
 לכבוד

 3/2022המשתתפים במכרז פומבי 

 א.ג.נ.,

 3/2022פומבי מכרז  - 4מס'  מסמך הבהרותהנדון:  
 לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים 

 כללי:

 המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.בכל מקרה של סתירה בין  .1

חתום  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא .2
 .על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 להלן הבהרות מטעם המועצה:

  – 14נספח א' הוספת .1

"תחשיב הדגמה דמי הטענה לתושב  14נספח א'מסמך הבהרות זה מצורף לב המשתתפים, ללתשומת 
 הרשות ומודל כלכלי".

 מסמך זה יצורף למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 על המשתתפים למלא נספח זה ולהגישו במסגרת הצעתם למכרז.

  - 4נספח ג' החלפת .2

 .עודכןלמסמכי המכרז  4נספח ג'נוסח לב המשתתפים, לתשומת 

 .מסמכי המכרזממצורף למסמך הבהרות זה. מסמך זה מהווה חלק  4נספח ד' הנוסח המחייב של

 במסגרת הצעתם למכרז.בנוסח המעודכן והמצורף,  1להגיש את נספח ג'על המשתתפים 

 

 רב,כבוד ב

 המועצה המקומית גני תקווה

  



 

 

 

 

 תחשיב הדגמה דמי הטענה לתושב הרשות ומודל כלכלי 14נספח א'
 

 KWבשקלים /אחוזים ל  

 אחד

 במילים 

   למזדמן )כולל מע"מ( ACתעריף הטענה  1

   הנחה לתושב באחוזים 2

 לתושב לאחר הנחה  ACתעריף הטענה  3

 (1כפול סעיף  2)סעיף 

  

   אחוז תגמולים למזמינה 4

 תגמולים למזמינה  5

 (3כפול סעיף  4)סעיף 

  

   תעריף החשמל  6

יתרת הכנסות לקילוואט לפני מימון,  7

 תפעול ורווח

 (6פחות סעיף  5פחות סעיף  3)סעיף 

  

    

אמדן ההטענה המוערך ע"י המציע  8

השנתי המוערך בתוך שלוש שנים, בכלל 

 ע"י תושבים  ACההטענות 

  

 

 הערות

  3על המציע למלא את ההדגמה בהתאם להצעה בנספח א' .1

 המזמינה תשתמש בנספח זה לשם בדיקות ההצעה.  .2

 יובהר כי בכל מקרה התעריפים בנספח זה אינם ההצעה המחייבת.  .3

 ( הינו תעריף החשמל אותו אומד המציע בתחשיבים הכלכליים שלו6תעריף החשמל רכיב ) .4

 

 דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי 

 

 1.1.   1.2.   1.3.   1.4.   

 חתימה  .1.8 תפקיד  .1.7 מס' ת"ז  .1.6 שם  .1.5 תאריך

 

 עו"ד אישור

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

ונשים הקבועים בחוק אם ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לע

 לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

  



 

 

 

 

 תחזוקה ותפעול – 4נספח ג'
 

 להלן פירוט:תחזוקה, תפעול, ביטוח, וזמני תגובה,   -נספח ג' .1

 מועד ביצוע השירותים  תיאור השירותים קטגוריה #

1.1 

 

העברת תכנון במסגרת צו  תכנון 

תכנון כמוגדר במסמכי 

 המכרז

 ימי עסקים  14בתוך 

סיום הקמת עמדה לאחר  הקמת עמדה  1.2

קבלת כל 

ההיתרים/אישורים ובמידה 

 ןקיים חיבור חשמל 

 ימי עסקים 14בתוך 

בדיקות בטיחות,   1.3

חשמל וקרינה 

 תקופתיות 

בדיקות חשמל לתקינות 

העמדה ותשתית החשמל, 

מונה החשמל וההגנות. כולל 

בדיקת קרינה לעמדת 

ההטענה בזמן הטענה וללא 

הטענה. כולל בדיקת 

 בטיחות להגנות של העמדה.

אחת לשנה לכל רשת ההטענה 

בכלל ובאופן פרטני לכל 

 העמדות. 

 אישור:

 בודק חשמל .1

 בודק קרינה .2

 יועץ בטיחות .3

תחזוקה שוטפת של עמדות  תחזוקה 1.4

הטעינה, הכוללת ניקיון 

חזותי, תחזוקת צבע 

ושילוט, וטיפולים 

תקופתיים ו/או תיקונים 

 במקרה הצורך

תחזוקה שוטפת על בסיס 

 חודשי. 

טיפול ותיקון כמפורט  -תקלות

 בנספח שרות לקוחות

תפעול העמדות ברמה היום  תפעול, ניהול  1.5

יומית/ שימוש המערכת 

הניהול של עמדות הטעינה 

)תוכנה( ומתן מענה טלפוני 

 ללקוחות )חדשים/ בעיות(

של  24/7תפעול וניהול רציף 

 מערכת הניהול )תוכנה(.

, מפורט 24/7מוקד טלפוני 

 בנספח שרות לקוחות

תשלום חודשי  -לקוחות גבייה מלקוחות 1.6

מרוכז כנגד הפקת 

 חשבוניות דיגיטליות 

לקוחות ישלמו בסוף כל חודש 

 לפי התעריפים בהצעת המציע 

תשלומים בגין  1.6

 חשמל 

תשלום עבור החשמל בגין 

 שימוש בחיבורי חשמל* 

ו/או יועבר תשלום למזמינה 

לרשות המקומית  עבור השימוש 

בחשמל והתמורה בתנאי שוטף 

+45 



 

 

 

 

תמלוגים לחברה בגין  תשלומי תמלוגים  1.7

הפעלת רשת ההטענה 

 ותשלומים נוספים אחרים

לכל חודש תועבר המלצת  10עד 

חשבון ע"י הקבלן, והתשלום 

מהפקת  45יועבר בש' +

 חשבונית

אפשרות לשימוש בשטחי  שטחי פרסום  1.8

 פרסום באישור המנהל 

ברווחים   50%חלוקה של 

משטחי הפרסום )לאחר הוצ'( , 

במידה והמנהל יאשר שימוש 

ובכפוף  בשטחים לטובת פרסום

 לתחשיבים כלכליים מפורטים

אפשרות לשימוש באתרי  מתקנים נלווים 1.9

ההטענה לטובת שירותים 

 משלימים באישור המנהל 

ברווחים ,  50%חלוקה של 

במידה והמנהל יאשר שימוש 

בשטחים לטובת מתקנים נלווים 

ובכפוף לתחשיבים כלכליים 

 מפורטים

 

אסמכתאות  הקבלן ספקי –המזמינה ככל שאדרש על ידי ו הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים .2

 הקבלן.אישור רו"ח ונוספות להוכחת הפירוט הנ"ל, כדוגמת חוזי התקשרות, חשבוניות, 

 שעות(:  4במקרים דחופים הטיפול הוא מיידי )עד -מענה פיזי טכני   .3

i. .לקוח לא יכול להשתחרר מהעמדה 

ii. .)פגיעה בעמדה כך שיש סיכון לציבור )כדוג' סכנת התחשמלות 

. במקרים חריגים כמו מהשחתה ו/או תאונה 1)שני ( ימי עסקים מרגע ההתראה 2כל תקלה בעמדה תתוקן עד  .4

)חמישה(  5)חמישה ( ימי עסקים. במקרה בו העמדה מושבתת מעל  5ו/או טיפול במקרה של תקלת תוכנה עד 

 2ימים יש לידע את המזמינה באופן טלפוני ובכתב.

במידה והקבלן  מבצעת את עבודות תחזוקה ומתן שירותי המענה הטלפוני בעזרת קבלני משנה, יצרף את  .5

 עם קבלני משנה אלו לנספח זה.   SLAהחוזי

 " ותקנותיו.2017-תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"זאבטחת מידע בהתאם לחוק " .6

 

 

   

 שם וחתימה  תאריך

 

 

                                                 
 .המזמינהבאישור בכתב מ -שעות 72תקלות טכניות שאינן דחופות יטופלו  עד  1
תאכסן  הקבלן 40, מעל ברשות המקומיתעמדות פרוסות  40מתחייב לשמור עמדה חליפית אחת במלאי )עד לכמות של  הקבלן 2

( במידה ויהיו אירועי נזק שיצריכו יותר מהחלפה של עמדה אחת  1:40במלאי עמדה + חלפים בכמות מתאימה לפי מפתח של 
לא תתחייב  והקבלןימים( אזי החלפת /תיקון העמדות יהיה תלוי באספקת חלפים מחו"ל/ישראל  7)פרק זמן של  באופן מיידי

 . למועד תיקון


