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 (   ACלפריסה, התקנה, הפעלה וניהול של עמדות טעינה )קול קורא 

 לכלי רכב חשמליים בעמנואל  

 מסמך הבהרות

החברה שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת להליך בהמשך  .1

 כדלקמן. בהליך "(, על שינויים והבהרות החברה)להלן: " בע"מ עמנואלהכלכלית 

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה  .2

אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת 

 השואל.

 

סעיף  מס'

 רלוונטי

 תשובה שאלה

1 

5 

ביחס לדגמים החדישים ביותר, 
נבקש להבהיר כי בעלות מפרט 
טכני דומה לאלו שהוצעו על ידי 

 הקבלן הזוכה במסגרת ההצעה. 

 אמירה לא ברורה.

2 

6 

נבקש להבהיר כי הרחבת 
ההתקשרות תעשה באישור הקבלן 
הזוכה כי קיימת כדאיות כלכלית 

 להתקנת עמדות טעינה נוספות. 

 מקובל

3 

8 

נבקש להוסיף "המערכות 
המוצעות ע"י המציעים יהיו בעלות 
תווי תקן ישראלי ו /או 

 בינלאומיים..."  

 מקובל

4 

9 

נבקש לשנות את הסעיף "המציע 
הזוכה לא יהא רשאי לשנות את 
התעריף כאמור אלא באישור 
החברה מראש ובכתב ובהתאם 

 למקובל בשוק הטעינה בישראל" 

 מקובל

 מקובל . 45נבקש לשנות לשוטף + 11 5

6 
13 

נבקש להוסיף "ובכפוף לקבלת 
 האישורים הנדרשים מחח"י". 

 מקובל

7 
22.1 

נבקש להוסיף "או שהחברה 
 מאוגדת בישראל"

 מקובל



 בס"ד

 

8 

23 
נבקש לבהיר שבסיום האמור 
העמדות ישאירו ברשות המציע 

 הזוכה. 

יתוקן  23המשפט האחרון בסעיף 
בתום " :ונוסחו יהיה כדלקמן

ו/או סיומה מכל תקופת השימוש 
, ידרש המציע  הזוכה להסיר סיבה

ולהחזיר את  את העמדות כאמור
המצב לקדמותו. העמדות ישארו 

 ברשות המציע הזוכה".
9 

 נבקש הדדיות לסיום ההתקשרות.  24

יתוקן ונוסחו יהיה  24סעיף 
על אף האמור לעיל, כדלקמן: "
להביא  היכולהחברה מובהר כי 

ואת היחסים בין  ההתקשרות את
הצדדים לכלל סיום בהודעה 

ימים )טרם תום  60מראש של 
והמציע  תקופת ההתקשרות(

הזוכה יהא רשאי להביא 
התקשרות זו לכלל סיום בהודעה 

ללא  ימים, כל זאת 90מראש של 
כל טענה ו/או   צד השנילשתהא 

וללא  צד המבטלה תביעה כנגד
 "צורך במתן נימוקים

 

 .בדיוק 12:00, בשעה 202121.22.,  רביעייום בהליך הינו להגשת הצעות המועד האחרון  כי,מוזכר  .3

מסמך זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה  .4

 וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי ההליך.

 

 בכבוד רב,       

 בע"מהחברה הכלכלית עמנואל        

 


