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 31מתוך  2עמוד 

 

 08/18להצעה במכרז מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

נבקש לבטל את הדרישה  –מלמטה  10 ורהשלמסמכי המכרז,  55, עמוד 2נספח ג, מפרט  .1

לצנרת על גבי תופים להפעלת כף וסביבון מכיוון שאין בדרישה שום יתרון תפעולי למנוף 

 57מבוקש גם לעמוד  והדרישה רק תשית על עלות נוספת ומיותרת על המנוף. כל האמור

 מלמטה. 5"אספקת מנוף לאיסוף פסולת גזם וגושית , שורה 

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

"צנרת על  :מלמטה 10 ורהשלמסמכי המכרז,  55, עמוד 2נספח ג, מפרט  במקום האמור ב

 ;גבי תופים להפעלת כף וסביבון"

 כף וסביבון." ללא מערכת תופים, להפעלתצנרת "צנרת על גבי תופים או יבוא: 

 

-קוב ל 12-מבוקש לתקן מ – להוראות ותנאים כלליים 2.1.1סעיף  ,למסמכי המכרז 3 ודעמ .2

טון הינו בנפח כולל של  18יובהר כי מרכב הדחס שאנו מתקינים ע"ג שלדות  קוב. 10.86

 קוב. 10.86

 הבקשה מתקבלת כך:

( משאית היפוך לדחס 1) אחת"להוראות ותנאים כללים:  2.1.1במקום האמור בסעיף 

 ;קו"ב" 12טון לאיסוף פסולת ביתית  18)שלדה + מרכב( "סינגל" 

טון לאיסוף פסולת  18( משאית היפוך לדחס )שלדה + מרכב( "סינגל" 1) אחת" יבוא:

 קו"ב." 10של לכל הפחות ביתית 

 

מבוקש להבהיר כי האחריות  –להוראות ותנאים כלליים  2.3סעיף  ,למסמכי המכרז 4 ודעמ .3

הינה לתיקון פגמים מייצור בלבד ואינה כוללת תיקונים כתוצאה מתפעול רשלני, תאונות, 

 חבלות, פגעי טבע וכד'.

 הבקשה מתקבלת.

 

מבוקש לאשר הצמדה לשער  – להוראות ותנאים כלליים 2.6סעיף  ,למסמכי המכרז 4 ודעמ .4

 מחיר שקלי מבלי להתחשב בשער היורו.. מאחר והציוד מיובא לא ניתן לקבוע היורו

 באופן זה: הבקשה מתקבלת

הצעת המציע הזוכה במכרז תעמוד לתקופה של עשרים ": 2.6במקום האמור בסעיף 

ידי החברה. לחברה זכות להאריך את -( חודשים מיום חתימת ההסכם על24וארבעה )

( חודשים 12עשר )תקופת הסכם זה, כך שהצעת המציע תעמוד לתקופה נוספת של שניים 

( החודשים 12( החודשים הראשונים וכן שניים עשר )24נוספים )עשרים וארבעה )

( חודשים(, ככל שתבחר בכך החברה, יקראו להלן 36הכל שלושים וששה )-הנוספים )סך

"תקופת ההסכם"(. בכל התקופות האמורות לעיל, מתחייב הזוכה במכרז לספק את  –

מסגרת המכרז ובתנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם המשאיות במחיר כפי שהציע ב

 ;הספק, וזאת מבלי שלהצעת המציע יצטרפו הפרשי הצמדה כלשהם"
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( חודשים 24הצעת המציע הזוכה במכרז תעמוד לתקופה של עשרים וארבעה )" יבוא:

ידי החברה. לחברה זכות להאריך את תקופת הסכם זה, כך -מיום חתימת ההסכם על

( חודשים נוספים )עשרים 12עמוד לתקופה נוספת של שניים עשר )שהצעת המציע ת

הכל -( החודשים הנוספים )סך12( החודשים הראשונים וכן שניים עשר )24וארבעה )

"תקופת  –( חודשים(, ככל שתבחר בכך החברה, יקראו להלן 36שלושים וששה )

ת המשאיות ההסכם"(. בכל התקופות האמורות לעיל, מתחייב הזוכה במכרז לספק א

במחיר כפי שהציע במסגרת המכרז ובתנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם הספק, 

. ההזמנהבמועד שיפורסם ע"י בנק ישראל כאשר המחיר המוצע צמוד לשער היורו וזאת 

למען הסר ספק, תקציב החברה לרכישת המשאיות מוגבל, ולכן ככל שהמחיר המוצע 

שה יהיה גבוה מהתקציב, רשאית החברה שלא ר היורו הידוע במועד הרכיבהתאם לשע

לרכוש את המשאיות. הוראה זו באה להוסיף ולא לגרוע מכל זכות אחרת של החברה 

 ."במכרז זה

 

מבוקש לבטל הדרישה  –להוראות ולתנאים הכללים 3.2סעיף  ,למסמכי המכרז 4 ודעמ .5

הרכבים מספקי חברתנו הינה ספקית של מרכבי דחס ומזמינה את  לרישיון ליבוא רכב.

 הרכב בישראל.

הדרישה לרישיון יבוא מתייחסת לספק הרכב, וככל שהמציע אינו היבואן, עליו לצרף 

להצעתו הסכם רכישה או הסכם רכישה מותנה של משאיות מיבואן מורשה, ולצרף גם את 

 רישיון ליבוא רכב של ספק רכב בארץ.

 

חברתנו הינה ספקית  – כלליםלהוראות ולתנאים ה 3.8סעיף  ,למסמכי המכרז 5 ודעמ .6

מרכבי דחס ולא קיים מוסך מורשה לטיפול במרכבי דחס. נבקש לאשר לנו לספק הצהרה 

 על קיומו של בית מלאכה לתיקון מרכבי דחס הכולל חלפים.

 הבקשה מתקבלת כך:

"מציע אשר מפעיל לפחות מוסך  להוראות ולתנאים הכללים: 3.8במקום האמור בסעיף 

לעיל, ובו מוחזקים  2.1לטיפול במרכבים מהסוג הנדרש במכרז בסעיף ( מורשה 1אחד )

בין היתר חלקי חילוף וכל ציוד אחר נדרש לשם הענקת שירותי אחזקה ותיקון למרכבי 

 ;המשאיות נשוא מכרז זה. נדרש שיהיה לפחות מוסך אחד בכל הארץ"

קשר עם בית בית מלאכה לתיקון מרכבי דחס או שהת"מציע אשר מפעיל לפחות יבוא: 

לעיל, ובו מוחזקים בין היתר  2.1מהסוג הנדרש במכרז בסעיף מלאכה לתיקון מרכבי דחס 

חלקי חילוף וכל ציוד אחר נדרש לשם הענקת שירותי אחזקה ותיקון למרכבי המשאיות 

 ".אחד בכל הארץבית מלאכה נשוא מכרז זה. נדרש שיהיה לפחות 

א 5.7למסמכי המכרז יבוא סעיף חדש  7עמוד להוראות ותנאים כלליים ב 5.7אחרי סעיף 

על שם לעיל  3.8של בית המלאכה כאמור בסעיף צילום רישיונות עסק בתוקף "כדלקמן: 

אליו יצורף  3.8או הסכם התקשרות עם בעלים של בית מלאכה כאמור בסעיף המציע 

 רישיון עסק בתוקף להפעלת בית המלאכה, וכן הצהרה של בעל בית המלאכה, בין אם

המציע או מי שהוא התקשר עימו, כי בבית המלאכה יש את חלקי החילוף והציוד הנדרש 

 לשם הענקת שירותי אחזקה ותיקון למרכבי המשאיות משוא מכרז זה."
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מבוקש לבטל הדרישה.  – להוראות ולתנאים הכללים 3.9סעיף  ,למסמכי המכרז 5 ודעמ .7

חברתנו אינה סוכן רכב אלא ספקית מרכבי דחס ועל כן אינה מפעילה בעצמה מוסך לטיפול 

בשלדות. הטיפול בשלדות מתבצע ע"י סוכן הרכב בישראל. מבוקש לאפשר הגשת מסמך 

 המפרט את מוסכי הרכב שמפעיל סוכן הרכב ולא דווקא המציע.

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

"מציע אשר מפעיל לפחות מוסך אחד להוראות ותנאים כלליים:  3.9ור בסעיף במקום האמ

לעיל, ובו מוחזקים בין היתר  2.1( מורשה לטיפול בשלדות מהסוג הנדרש במכרז בסעיף 1)

חלקי חילוף וכל ציוד אחר נדרש לשם הענקת שירותי אחזקה ותיקון לשלדות המשאיות 

 ;ק"מ ממשרדי האשכול" 80יותר במרחק של נשוא מכרז זה. המוסך נדרש שיהיה לכל ה

התקשר עם בעל מוסך, מורשה שמציע (, או 1"מציע אשר מפעיל לפחות מוסך אחד )יבוא: 

לעיל, ובו מוחזקים בין היתר חלקי חילוף  2.1לטיפול בשלדות מהסוג הנדרש במכרז בסעיף 

נשוא מכרז וכל ציוד אחר נדרש לשם הענקת שירותי אחזקה ותיקון לשלדות המשאיות 

 ק"מ ממשרדי האשכול." 80זה. המוסך נדרש שיהיה לכל היותר במרחק של 

 

מבוקש לבטל הדרישה  – להוראות ולתנאים הכללים 5.3סעיף  ,7 למסמכי המכרז ודעמ .8

להצגת רישיון יבוא רכב. חברתנו הינה ספקית מרכבי דחס ואת הרכבים רוכשת מסוכני 

 הרכב בישראל.

 לעיל. 5תשובה ראה 

 

מבוקש לבטל את הדרישה  – להוראות ולתנאים הכללים 5.4סעיף  ,7 למסמכי המכרז ודעמ .9

 לאישורי אספקה ולהסתפק ברשימת לקוחות הכוללת אנשי קשר וטלפונים.

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש לבטל הדרישה  – להוראות ולתנאים הכללים 5.7עיף ס ,למסמכי המכרז 7 ודעמ .10

לצילום רישיון עסק להפעלת מוסך ולהסתפק ברישיון עסק כללי  )כאמור חברתנו אינה 

 סוכנת רכב(.

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

צילום רישיונות עסק )מוסך( "להוראות ותנאים כלליים:  5.7במקום האמור בסעיף 

המפורטים בסעיף  בתוקף על שם המציע להפעלת מוסכים מורשים בכל אחד מהאזורים

 ;"לעיל. רשימת וכתובות המוסכים ושמות מנהלי המוסכים 3.6

, או על שם בעל מוסך עימו צילום רישיונות עסק )מוסך( בתוקף על שם המציע"יבוא: 

 3.6להפעלת מוסכים מורשים בכל אחד מהאזורים המפורטים בסעיף  התקשר המציע,

מציע שהתקשר עם בעל מוסך  .מוסכיםלעיל. רשימת וכתובות המוסכים ושמות מנהלי ה

 "כאמור לעיל, יצרף להצעתו גם את הסכם ההתקשרות

 

מבוקש לבטל הדרישה  – להוראות ולתנאים הכללים 5.9סעיף  ,8 למסמכי המכרז ודעמ .11

 לא קיים אישור כזה. –לאישור מעבדה מוסמכת לתקינות ארגז הדחס 

 תשומת לב המציעים כי ניתן להסתפק באישור מהנדס מוסמך. .הבקשה נדחית
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מבוקש לתקן מועד  – להוראות ולתנאים הכללים 5.9 יףסע ,למסמכי המכרז 8 ודעמ .12

 ימי עבודה. 60-ימי עבודה ל 25-האספקה מ

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

 "המציע יצרףלתנאים והוראות כלליות:  5.9במקום האמור בפסקה הרביעית בסעיף 

התחייבות מאומת ע"י עו"ד מטעמו בדבר אספקת ארגזי הדחס בפרק זמן שלא יעלה על  

 ;"ת)עשרים וחמישה( ימי עבודה מרגע מתן צו תחילת עבודו 25

"המציע יצרף התחייבות מאומת ע"י עו"ד מטעמו בדבר אספקת ארגזי הדחס בפרק  יבוא:

 ."( ימי עבודה מההזמנהששים) 60זמן שלא יעלה על  

 

אנא הבהירו את  – הוראות ותנאים הכללייםל 12סעיף למסמכי המכרז,  13-12ודים מע .13

 נושא הניקוד במקרה שספק מגיש הצעה רק לחלק מהפרקים.

 כל פרק עומד בפני עצמו.

 

 –העדפת תוצרת הארץ  – להוראות ותנאים הכלליים 13סעיף , למסמכי המכרז 15 ודעמ .14

 ץ הינה למרכבי הדחס בלבד ולא לשלדות הרכב.מבוקש להבהיר כי העדיפות של תוצרת האר

 העדפת תוצרת הארץ היא ביחס לרכיב המיוצר בארץ בלבד.

 

מבוקש לבטל הדרישה למסמך זה ולהסתפק  – 3נספח ב' ,למסמכי המכרז 24 ודעמ .15

 בהמלצות בכתב של לקוחות שונים לרבות רשויות וקבלנים.

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש לפרט את דרישות המיגון  – לחוזה ספק 3.4סעיף  ,למסמכי המכרז 36 ודעמ .16

 הנדרשות ע"י חברת הביטוח.

 לא ניתן לדעת במועד זה, אלא לפני אספקת המשאית.

 

 מבוקש לבטל הקנסות. לא מקובל. –לחוזה הספק  3.8.6סעיף  ,למסמכי המכרז 37 ודעמ .17

 הבקשה נדחית.

 

 מוסך מורשה למרכבים.לא קיים  –לחוזה הספק  5.5סעיף  ,למסמכי המכרז 38 ודעמ .18

 מבוקש להסתפק בהצהרה על הפעלת בית מלאכה לתיקון מרכבי דחס כולל מחסן חלפים.

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

הספק מצהיר "למסמכי המכרז:  38לחוזה הספק בעמוד  5.5במקום האמור בסעיף 

לטיפול ( מורשה 1ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה הוא יפעיל לפחות מוסך אחד )

למכרז, ובו מוחזקים בין היתר חלקי  2.1סעיף התאם לבמרכבים מהסוג הנדרש במכרז ב

חילוף וכל ציוד אחר נדרש לשם הענקת שירותי אחזקה ותיקון למרכבי המשאיות נשוא 

 ;"מכרז זה. המוסך נדרש שיהיה לפחות אחד בכל הארץ

בית מלאכה לפחות  יפעיל הספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה הוא"יבוא: 

התאם מהסוג הנדרש במכרז באשר לו רישיון עסק בתוקף לטיפול במרכבים ( 1אחד )

, ובו , או שיהיה תחת הסכם עם בעלים של בעל בית מלאכה כאמורלמכרז 2.1סעיף ל
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מוחזקים בין היתר חלקי חילוף וכל ציוד אחר נדרש לשם הענקת שירותי אחזקה ותיקון 

 "נשוא מכרז זה. המוסך נדרש שיהיה לפחות אחד בכל הארץ. למרכבי המשאיות

 

מבוקש לבטל הדרישה ולהסתפק  –לחוזה הספק  5.6סעיף  ,למסמכי המכרז 38 ודעמ .19

 ברשימת מוסכים של סוכן הרכב בישראל )אנו לא סוכני רכב כאמור לעיל(.

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

"הספק מצהיר למסמכי המכרז:  38לחוזה הספק בעמוד  5.6במקום האמור בסעיף 

( מורשה לטיפול 1לפחות מוסך אחד )ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה הוא יפעיל 

למכרז, ובו מוחזקים בין היתר חלקי חילוף וכל  2.1בשלדות מהסוג הנדרש במכרז בסעיף 

ותיקון לשלדות המשאיות נשוא מכרז זה.  ציוד אחר נדרש לשם הענקת שירותי אחזקה

 ;"ק"מ ממשרדי האשכול 80המוסך נדרש שיהיה לפחות במרחק של 

לפחות מוסך אחד "הספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה הוא יפעיל יבוא: 

, או שיהיה תחת למכרז 2.1( מורשה לטיפול בשלדות מהסוג הנדרש במכרז בסעיף 1)

, ובו מוחזקים בין היתר חלקי חילוף וכל ציוד אחר נדרש מוסך כאמורהסכם עם בעלים של 

לשם הענקת שירותי אחזקה ותיקון לשלדות המשאיות נשוא מכרז זה. המוסך נדרש 

 "ק"מ ממשרדי האשכול. 80שיהיה לפחות במרחק של 

 

מבוקש להבהיר כי האחריות  –אחריות  – לחוזה הספק 6סעיף  ,למסמכי המכרז 39 ודעמ .20

הינה בכפוף לתנאי כתב אחריות סוכן הרכב וכי האחריות למרכב הדחס הינה בהתאם  לרכב

 לתנאי כתב אחריות סוכן מרכב הדחס.

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש להוסיף בסוף המשפט  –לחוזה הספק  6.10סעיף  ,למסמכי המכרז 39 ודעמ .21

 במסגרת ימי ושעות העבודה המקובלים"."

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

הספק מתחייב לטפל בכל תקלה או קלקול "לחוזה הספק:  6.10במקום האמור בסעיף 

 24, זאת תוך למשאיות)למעט תקלה ואו קלקול אשר מקורם כתוצאה מתאונה( שיגרמו 

הודיעה לספק על התקלה ו/או הקלקול או מיום שנודע לספק  רשות האשכולשעות מרגע ש

 ;"על התקלה, המוקדם מבניהם

הספק מתחייב לטפל בכל תקלה או קלקול )למעט תקלה ואו קלקול אשר מקורם "יבוא: 

הודיעה  רשות האשכולשעות מרגע ש 24, זאת תוך למשאיותכתוצאה מתאונה( שיגרמו 

 לספק על התקלה ו/או הקלקול או מיום שנודע לספק על התקלה, המוקדם מבניהם.

 ".לעניין סעיף זהמובהר בזאת כי ימי שבת וחג לא יובאו במניין השעות 

 

מבוקש להבהיר כי כל התיקונים יבוצעו  –לחוזה הספק  6.12סעיף  ,למסמכי המכרז 40 ודעמ .22

במוסך הרכב ובבית המלאכה לתיקון מרכבי דחס, למעט תיקונים של תקלות משביתות 

 רכב שיבוצעו בשטח.

 הבקשה נדחית.
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מבוקש לבטל הדרישה  –לחוזה הספק  6.17-ו 6.16סעיפים  ,למסמכי המכרז 40 ודעמ .23

 אין ברשותנו רכבים כאלו ודבר זה אינו מקובל.לרכבים חלופיים. 

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

 .נמחק – 6.16סעיף 

"לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה, בתקופת לחוזה הספק:  6.17במקום האמור בסעיף 

האחריות, במידה ותסבור כי התיקון/החלפה דרוש בדחיפות מבחינה בטיחותית ועוד טרם 

פי שיקול דעתו של המפקח, לבצע את התיקון ו/או -( שעות על24חלוף עשרים וארבע )

ק להחליפו בעצמה ולחייב את הספק בעלות התיקון/החלפה, ככל שלא יאות הספ

לדרישתה לבצע את התיקון ו/או את החלפת המשאית במיידי, זאת מבלי לגרוע מכל סעד 

 ;פי כל דין"-פי הסכם זה ו/או על-אחר העומד לרשות החברה על

"לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה, בתקופת האחריות, במידה ותסבור כי יבוא: 

-( שעות על24התיקון דרוש בדחיפות מבחינה בטיחותית ועוד טרם חלוף עשרים וארבע )

פי שיקול דעתו של המפקח, לבצע את התיקון בעצמה ולחייב את הספק בעלות התיקון, 

במיידי, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ככל שלא יאות הספק לדרישתה לבצע את התיקון 

 פי כל דין."-פי הסכם זה ו/או על-העומד לרשות החברה על

 

מבוקש לבטל הסעיף לחלוטין. הסעיף  –לחוזה הספק  6.18סעיף  ,למסמכי המכרז 40 ודעמ .24

 אינו רלוונטי למכרז זה.

 הבקשה נדחית.

 

 נא לבטל הסעיף. לא מקובל, –לחוזה הספק  6.19סעיף  ,למסמכי המכרז 40 ודעמ .25

 הבקשה נדחית

 

 מבוקש לבטל הסעיף. –לחוזה הספק  6.21סעיף  ,למסמכי המכרז 41 ודעמ .26

 נמחק. – 6.21הבקשה מתקבלת. סעיף 

 

 2לא מקובל. ההחלטה תהיה של  –לחוזה הספק  6.23סעיף  ,למסמכי המכרז 41 ודעמ .27

 להיות חד צדדית.המנהל מטעם הרשות ביחד עם הספק. ההחלטה אינה יכולה  –הצדדים 

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש לבטל. התחייבות זו אינה  –לחוזה הספק  6.27סעיף  ,למסמכי המכרז 41 ודעמ .28

 הגיונית.

 נמחק. – 6.27הבקשה מתקבלת. סעיף 

 

 מבוקש לבטל המילים "גוף אחר". – 6.29-ו 6.28סעיפים , למסמכי המכרז 41 ודעמ .29

 ולא לשום גוף אחר. התחייבויותינו הינן לרשויות האשכול בלבד

נדחית. מדובר על גוף הבא במקום האשכול או רשויות האשכול כפי שמתיר הבקשה 

 המכרז וחוזה הספק.
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מבוקש לבטל הסעיף, הקנסות אינם  –לחוזה הספק  6.30סעיף  ,למסמכי המכרז 41 ודעמ .30

 מקובלים.

 הבקשה נדחית.

 

₪  100,000הגיוני שערבות של לא  –לחוזה הספק  6.31סעיף  ,למסמכי המכרז 41 ודעמ .31

 תשמש לכל פרט קטן. מבוקש לבטל הסעיף.

₪,  200,000תשומת לב המציעים שערבות הביצוע הנדרשת היא בסך של  הבקשה נדחית.

 לחוזה הספק. 14.1כאמור בסעיף 

 

מבוקש להוסיף "בימי ושעות העבודה  –לחוזה הספק  7.2סעיף  ,למסמכי המכרז 42 ודעמ .32

 להוסיף "לא במקרה של תאונה".המקובלים" וכן 

 הבקשה נדחית.

לחוזה הספק, מתייחס ליקויים בקיום  7.2למען הסר ספק "ליקויים" בסעיף  –הבהרה 

 ההתחייבויות החוזיות של הספק כלפי האשכול ו/או רשויות האשכול.

 

מבוקש לבטל בסוף הסעיף את המילים  –לחוזה הספק  8.1סעיף  ,למסמכי המכרז 43 ודעמ .33

מדובר במכרז והתשלום צריך להיות בהתאם להצעה  י שהוסכם לאחר מו"מ עימו"."וכפ

 במכרז בלבד.

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש לאשר כי כל המחירים במכרז יהיו  –לחוזה הספק  9סעיף  למסמכי המכרז, 44 ודעמ .34

לא ייתכן שנתחייב על  צמודים לשער היורו מיום הגשת ההצעה ועד ליום התשלום בפועל.

 שקלי לציוד מיובא.מחיר 

 הבקשה מתקבלת באופן זה: 

"הצעת הספק במכרז תעמוד לתקופה של עשרים לחוזה הספק:  9במקום האמור בסעיף 

ידי החברה. לחברה זכות להאריך את -( חודשים מיום חתימת ההסכם על24וארבעה )

ם ( חודשי12תקופת הסכם זה, כך שהצעת המציע תעמוד לתקופה נוספת של שניים עשר )

( החודשים 12( החודשים הראשונים וכן שניים עשר )24נוספים )עשרים וארבעה )

( חודשים(, ככל שתבחר בכך החברה, יקראו להלן 36הכל שלושים וששה )-הנוספים )סך

"תקופת ההסכם"(. בכל התקופות האמורות לעיל, מתחייב הזוכה במכרז לספק את  –

תנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם המשאיות במחיר כפי שהציע במסגרת המכרז וב

 ;הספק, וזאת מבלי שלהצעת המציע יצטרפו הפרשי הצמדה כלשהם"

( חודשים מיום 24"הצעת הספק במכרז תעמוד לתקופה של עשרים וארבעה )יבוא: 

ידי החברה. לחברה זכות להאריך את תקופת הסכם זה, כך שהצעת -חתימת ההסכם על

( 24( חודשים נוספים )עשרים וארבעה )12תעמוד לתקופה נוספת של שניים עשר ) ספקה

הכל שלושים וששה -( החודשים הנוספים )סך12החודשים הראשונים וכן שניים עשר )

"תקופת ההסכם"(. בכל התקופות  –( חודשים(, ככל שתבחר בכך החברה, יקראו להלן 36)

איות במחיר כפי שהציע במסגרת המכרז לספק את המש ספקהאמורות לעיל, מתחייב ה

שיפורסם ע"י בנק ישראל במועד ההזמנה. כאשר המחיר המוצע צמוד לשער היורו וזאת 
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למען הסר ספק, תקציב החברה לרכישת המשאיות מוגבל, ולכן ככל שהמחיר המוצע 

בהתאם לשער היורו הידוע במועד הרכישה יהיה גבוה מהתקציב, רשאית החברה שלא 

ת המשאיות. הוראה זו באה להוסיף ולא לגרוע מכל זכות אחרת של החברה בחוזה לרכוש א

 ."זה

 

מבוקש לבטל הקנסות, כמו כן להתאים  –לחוזה הספק  12.1סעיף  למסמכי המכרז, 46 ודעמ .35

 נא לבטל. –חברתנו לא תשתתף במכרז עם קנסות . ימי עבודה 60-ל 8בעמ'  5.9את סעיף 

 הבקשה נדחית.

 

 100,000 -מבוקש לתקן ערבות ביצוע ל –לחוזה הספק  14.1סעיף  למסמכי המכרז, 47 ודעמ .36

 כפי שמופיע בסעיפים קודמים.₪ 

 הבקשה נדחית.

 

בתחתית העמוד מבוקש לבטל את  –אספקת רכב רכין  – 2מפרט  למסמכי המכרז, 54 ודעמ .37

 .קע"הכותרת "עבור אספקת רכב רכין" ובמקומה לכתוב "עבור מרכב דחס לטמוני קר

 הבקשה מתקבלת.

 ;"עבור אספקת רכב רכין"למסמכי המכרז:  54במקום כותרת הסעיף בעמוד 

 ."עבור מרכב דחס לטמוני קרקע"יבוא: 

 

צנרת מבוקש לתקן ל –אספקת מנוף לפינוי טמוני קרקע  – 2מפרט  למסמכי המכרז, 55 ודעמ .38

 להפעלת כף וסביבון. או קסטותע"ג תופים 

 זה:הבקשה מתקבלת באופן 

שורה חמישית מתחת לכותרת "עבור אספקת מנוף לפינוי טמוני  55במקום האמור בעמוד 

 ;צנרת על גבי תופים להפעלת כף וסביבון""קרקע: 

 "צנרת על גבי תופים או קסטות להפעלת כף וסביבון."יבוא: 

 

מבוקש להוסיף  –אספקת מנוף לפינוי טמוני קרקע  – 2מפרט  למסמכי המכרז, 55 ודעמ .39

נורה+זמזם". דבר  –"נדרשת התראה למייצבים בתא הנהג  במפרט המנוף דרישה נוספת:

 זה חשוב ובטיחותי, במקרה והנהג לא סגר את אחד המייצבים הוא יקבל התראה.

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

בפרק "מערכת אלקטרונית הכוללת" )שורה שלשית מתחילת העמוד", יתווסף:  56בעמוד 

 זמזם."תאורה ו –התראה למייצבים בתא הנהג "

 

טון )כולל היפוך מכולות(,  26טון + משאית דחס "פושר"  18, משאית דחס "סינגל" 60עמוד  .40

 .מבוקש להוסיף "להוציא קרטון, נייר, גרוטאות מתכת וכיוצ"ב" –בפרק כללי  4סעיף 

טון + משאית דחס "פושר"  18לפרק הכללי במשאית דחס "סינגל"  4האמור בסעיף  במקום

רכב הדחס על כל מערכותיו "למסמכי המכרז:  60טון )כולל היפוך מכולות(, עמוד  26

ומרכיביו מיועד לאיסוף הפסולת הנוצרת מכל תחומי הפעילות המתקיימים ברשויות 
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תעשיה, מלאכה, גיזום, תרבות הפנאי,  המקומיות ברחבי הארץ )אשפה ביתית, מסחר,

 ;"תיירות וכו'(

רכב הדחס על כל מערכותיו ומרכיביו מיועד לאיסוף הפסולת הנוצרת מכל תחומי "יבוא: 

הפעילות המתקיימים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ )אשפה ביתית, מסחר, תעשיה, 

רכותיו ומרכיביו מיועד מלאכה, גיזום, תרבות הפנאי, תיירות וכו'( רכב הדחס על כל מע

לאיסוף הפסולת הנוצרת מכל תחומי הפעילות המתקיימים ברשויות המקומיות ברחבי 

, להוציא הארץ )אשפה ביתית, מסחר, תעשיה, מלאכה, גיזום, תרבות הפנאי, תיירות וכו'(

 ."קרטון, נייר, גרוטאות ומתכת

 

מבוקש לתקן  –( 1א.2.1עיף "פושר", ס-, טבלת מפרט טכני למרכב דחס "סינגל" ו61עמוד  .41

 מ"ק. 10.86יובהר כי מרכב הדחס שלנו בקטגוריה זו הינו . מ"ק 10.8-12ל 

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

(: 1א.2.1"פושר", סעיף -, טבלת מפרט טכני למרכב דחס "סינגל" ו61עמוד במקום האמור 

 ;"ק"ג, עדיפות למשקל נמוך יותר 5,800מ"ק  11.5-12מרכב בנפח "

 "ק"ג, עדיפות למשקל נמוך יותר. 5,800מ"ק  10-12 מרכב בנפח"יבוא: 

 

בתחתית העמוד יש לבטל  –טון, אספקת ארגז רכין  26"פושר"  2, דוגמא למפרט 77עמוד  .42

 הכותרת "ארגז רכין" ובמקומה לרשום "מרכב דחס".

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

 ;"עבור אספקת ארגז רכין" :למסמכי המכרז 77במקום הכותרת בעמוד 

 עבור אספקת מרכב דחס.""יבוא: 

 

 – 2.4+  2.3+  2.2+  2.1סעיפים  –למסמכי המכרז, נספח ד', הצעת המחיר  80-79עמודים  .43

 לטון. לא רלוונטי למכרז זה.₪ יש למחוק את הסכום שש מאות ושלושים 

 מצ"ב הצעת מחיר חדשה.

המצורפת לתשובות לשאלות הבהרה אלו, ולא על המציעים לעשות שימוש בהצעת המחיר 

 לעשות שימוש בהצעת המחיר המצורפת למסמכי המכרז.

 

אתם מבקשים  6.5סעיף  9בעמ'  –למסמכי המכרז, נספח ד', הצעת המחיר  80-79עמודים  .44

)טופס הצעת המחיר( אין מחירי מקסימום  79-80הנחה באחוזים ממחיר קבוע אולם בעמ' 

 אנא הבהירו. –

 .43תשובה לשאלה ראו 

 

ימי עבודה מיום קבלת תשובותיכם  14מבוקש לדחות מועד הגשת המכרז כך שיהיו לפחות  .45

 למכתב זה.

 באופן זה: הבקשה התקבלה

 .12:00בשעה  ,18/50/31תאריך , חמישימועד נוסף להגשת שאלות הבהרה עד ליום 

 .16:00בשעה  ,18/67/0 תאריך ,חמישיתשובות לשאלות הבהרה נוספות עד ליום 

 .12:00 שעהעד ה ,21/06/18תאריך  ,חמישי יום –מועד אחרון להגשת ההצעות 
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 תרשיחא.-, מעלות1בן גוריון מזכירות החברה ב –מיקום תיבת המכרזים 

. פתיחת 13:00, בשעה 21/06/18תאריך , חמישי יום – תיבת המכרזיםמועד פתיחת 

 תיבת המכרזים הינה פומבית.

 

 -מבוקש לשנות הנעה ל –הנעה  עבור שלדת המשאית: – 2מפרט  ,המכרז למסמכי 54 ודעמ .46

2X8 – טון  8-ס מירבי למבוקש לשנות עומ –סרן קדמי ; "טרידם" שלישיית סרנים אחורית

תיבת טון;  25סרנים, עומס מירבי  3-ת למבוקש לשנו –סרן אחורי )עבור סרן בודד(; 

 מפוקדת מחשב עם העברת הילוכים אוטומטית.מבוקש לשנות לתיבת הילוכים  –הילוכים 

 באופן זה:הבקשה מתקבלת 

 :עבור שלדת המשאיתירשם  – 2מפרט  למסמכי המכרז, 54 ודעמב

"טרידם" שלישיית סרנים  – 2X8או  4X8"הנעה: ; יבוא: "4*8"הנעה: במקום: 

 ".אחורית

סרן קדמי: "; יבוא: "טון 16קפיצי עלה פרבוליים. עומס מירבי "סרן קדמי: במקום: 

 טון לסרן בודד." 8או עומס מירבי  טון 16קפיצי עלה פרבוליים. עומס מירבי 

טון, סרן מונע עם הפחתה  21קפיצי עלה טרפזי. עומס מירבי  "סרן אחורי:במקום: 

יבוא: "סרן אחורי: קפיצי עלה ; טבורית ונעילת דיפרנציאל חשמלית, אורכית ורוחבית"

טון, סרן מונע עם הפחתה טבורית ונעילת דיפרנציאל חשמלית,  21 טרפזי. עומס מירבי

 טון." 25סרנים עם עומס מירבי של  3אורכית ורוחבית או 

תיבת הילוכים או  תיבת הילוכים: אוטומטי"; יבוא: ""תיבת הילוכים: אוטומטיבמקום: 

 ."מפוקדת מחשב עם העברת הילוכים אוטומטית

 

 – 3סעיף ב. ,מנוע –בטבלת דרישות טכניות לשלדה  2.12סעיף  ,למסמכי המכרז 73 ודעמ .47

 כ"ס לפחות. 260-מבוקש לשנות ל

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

 ,מנוע –בטבלת דרישות טכניות לשלדה  2.12סעיף  למסמכי המכרז, 73 ודעמבמקום האמור 

 ;"כ"ס לפחות 280 –טון  18שלדה ": 3סעיף ב.

 ."לפחותכ"ס  260 –טון  18שלדה "יבוא: 

 

סעיף  ,מערכת האטה – בטבלת דרישות טכניות לשלדה 2.18, סעיף למסמכי המכרז 74 ודעמ .48

 מבוקש לבטל הדרישה. – 'ב

 נדחית.הבקשה 

 

 18-ב –מפרש כח  – בטבלת דרישות טכניות לשלדה 2.19סעיף  ,למסמכי המכרז 74 ודעמ .49

המורכב על תיבת הילוכים. בתיבת הילוכים  טון לדחס: מבוקש לשנות למעביר כח

 מעביר מנוע כח מנוע.-אוטומטית עם ממיר מומנט עקרון הפעולה של מפרש הכח זהה ל

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

 – א' בטבלת דרישות טכניות לשלדה2.19סעיף  למסמכי המכרז, 74 ודעמבמקום האמור ב

 ;"סוג מפרש הכוח יהיה מנוע למרכבי דחס": מפרש כח
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מעביר כח המורכב על תיבת או  סוג מפרש הכוח יהיה מנוע למרכבי דחס"יבוא: 

 ."הילוכים

 

 – ב' בטבלת דרישות טכניות לשלדה2.19סעיף  למסמכי המכרז, 74 ודעמבמקום האמור ב

מפרש הכוח יתאים לדרישות הפונקציונליות של המערכת הייעודית שתורכב ": מפרש כח

 ;"ל המשאבה ההידראולית שתחובר אליוה שעליו, בדגש על מהירות עבוד

יתאים לדרישות הפונקציונליות של המערכת הייעודית מעביר הכח מפרש הכוח "יבוא: 

 ".שתורכב עליו, בדגש על מהירות עבודה של המשאבה ההידראולית שתחובר אליו

 

 –מערכת חשמל  – בטבלת דרישות טכניות לשלדה 2.34סעיף  ,למסמכי המכרז 76 ודעמ .50

 .A80טון לדחס: מבוקש לשנות לאלטרנטור  18-ב -סעיף י'

 באופן זה:הבקשה מתקבלת 

 – בטבלת דרישות טכניות לשלדה י2.34סעיף  למסמכי המכרז, 76 ודעמבמקום האמור ב

 ;"לפחות  120Aאלטרנטור " מערכת חשמל:

 ."לפחות  80Aאלטרנטור "יבוא: 

 

מערכת  –עבור שלדת המשאית  –טון  26"פושר"  2דוגמא למפרט  ,למסמכי המכרז 77 ודעמ .51

 מבוקש לשנות שבמקום מאיט הידראולי אינטגרלי יהיה "בלם מנוע". –בלמים 

 מתקבלת באופן זה:הבקשה 

עבור שלדת  –טון  26"פושר"  2דוגמא למפרט  למסמכי המכרז, 77 ודעמבמקום האמור ב

 ;"הידראולי אינטגרלי מאיט": מערכת בלמים –המשאית 

 "מאיט הידראולי אינטגרלי או בלם מנוע."יבוא: 

 

המינוח שגוי. יש להחליף  –להוראות ותנאים כלליים  2.1.1סעיף , למסמכי המכרז 3עמוד  .52

 את המינוח "משאית היפוך לדחס" במינוח "משאית דחס לפינוי אשפה".

 2.1.4ולסעיף  2.1.2כל האמור גם לסעיף 

 הבקשה נדחית.

 

המשאית המומלצת לפינוי  –להוראות ותנאים כלליים  2.1.4סעיף , 3למסמכי המכרז עמוד  .53

כל האמור  סרנים אחוריים". נבקש להוסיף ולהבהיר זאת. 3טון עם  32טמוני קרקע מכונה "

 .6.3סעיף  8-9מבוקש גם לעמוד 

 המציעים מופנים למפרטים הטכניים.

 

הסעיף  –להוראות ותנאים כלליים  5.3סעיף  7ועמוד  3.2סעיף , למסמכי המכרז 4עמוד  .54

יצרני מרכבי דחס לאשפה )נשוא המכרז( מהגשת הצעות למכרז. נבקש  –חוסם מציעים 

לאפשר שגם יצרני מרכבי דחס לאשפה וגם יבואני משאיות יוכלו להשתתף כל אחד באופן 

א של השלדה יהיה יצרן מרכב עם יבואן המשאית,  כך שרישיון הייבו –עצמאי ולהתקשר 

על שם ספק השלדה מטעם המציע ולא של המציע עצמו. שכן, אחרת מציע שהינו היצרן של 

מרכבי הדחס )ואינו ספק של השלדה( לא יוכל להגיש הצעות במכרז. להלן הניסוח המבוקש 
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לייצור והתקנת ספק בעל רישיון יצרן ובתוקף מטעם משרד התחבורה /לפתיח הסעיף: יצרן

או יבואן מורשה בעל רישיון ייבוא רכב )יבואן רכב מורשה ממשרד /לאשפה ו מרכבי דחס

עבור אשכול גליל מערבי באשר  8/18התחבורה( אשר התקשרו למטרת הגשת הצעה במכרז 

 לפריטים מהסוג הנדרש במכרז."

 .5ראה תשובה לשאלה 

 

ברורה מדוע לא  –להוראות ותנאים כלליים  3.9-ו 3.8סעיפים , למסמכי המכרז 5עמוד  .55

נעשתה אבחנה בין שני הסעיפים. נבקש שבדומה למוסך השלדות המשאיות, כך גם 

 ק"מ מהאשכול. 80ליצרן/ספק מרכבי הדחס יהיה מוסך במרחק של עד 

 הבקשה נדחית.

 

מאחר ועל יצרן ו/או ספק  –להוראות ותנאים כלליים  5סעיף , למסמכי המכרז 8-7עמודים  .56

יש להבהיר כי גם על המציע  ,ישיון לייצור/ייבוא מוצרי תעבורהשל מרכבי דחס להיות בעל ר

חובה לצרף העתק רישיון בתוקף ממשרד התחבורה וכן הסכם פיקוח ובתוקף מטעם מעבדה 

מורשית לתחום המרכבים כנדרש בתקנות משרד התחבורה. על פי תקנות משרד התחבורה, 

ליבואן לכלול את הסעיפים או /על רישיונות מטעם משרד התחבורה ליצרן המרכבים ו

 הבאים:

 מתקני רכינה למשאיות" )לנושא "הגזם"(." 428משרד התחבורה  סעיף .56.1

"ייצור והתקנת מנופים לפריקה וטעינה עצמית  421משרד התחבורה  עיףס .56.2

 .במשאיות )לנושא "הגזם"(

)לנושא  התקנת מרכבי דחס אשפה למשאיות""עיגון ו 450משרד התחבורה  עיףס .56.3

 ."הדחס"(

 –"מרכבי דחס אשפה למשאיות" )לנושא "הדחס"(  411משרד התחבורה  עיףס .56.4

 חובה ליצרן המרכב בלבד.

 "תאורת צד לרכב" )לנושא "הדחס"( . 656משרד התחבורה  עיףס .56.5

"התקן למניעת התזת מים ובוץ לרכב" )לנושא  658משרד התחבורה  עיףס .56.6

 "הדחס"(.

להציג תעודה בתוקף על  של משרד התחבורה, על המציע 28/2016על פי תקנה  .56.7

של בוני מרכבים. נבקש שיובהר כי על המציע להגיש תעודה  28/2016עמידה בנוהל 

 זו כאסמכתא לייצור בהתאם לתקנות משרד התחבורה.

כך גם לגבי מוסך השירות למרכבים הנכלל בהצעת המציע. על פי תקנות משרד  .56.8

תחבורה וכן הסכם התחבורה, נבקש שעל המציע להציג רישיון מתאים ממשרד ה

סעיף משרד התחבורה  -פיקוח ובתוקף מטעם מעבדה מורשית לתחום המרכבים

 "שירות ואחזקה של מוצרי תברואה המותקנים או משונעים על כל רכב". 451

או ספק להציג תעודה בתוקף על ניהול \או יצרן ו/כמו כן נבקש כי על המציע ו .56.9

 . 9001ISOמערכת איכות ע"פ תקן ישראלי 

 שה נדחית.הבק

 



 חתימת המציע ________

 31מתוך  14עמוד 

נבקש לתקן "רישיון עסק   –להוראות ותנאים כלליים  5.7סעיף , למסמכי המכרז 7עמוד  .57

 או יבואן השלדה" כמקובל בארץ./להפעלת המוסך על ידי קבלן המשנה ו

 לעיל. 10ראה תשובה לשאלה 

 

מעבדה "המינוח   –להוראות ותנאים כלליים  5.9סעיף , למסמכי המכרז 8-7עמודים  .58

אינו עולה בקנה אחד עם תקנות משרד התחבורה. נבקש שיובהר כי על היצרן  מוסמכת"

או יבואן המרכבים לצרף בדיקות אב טיפוס "במעבדת רכב מוסמכת מטעם משרד /ו

התחבורה" של המרכב המדובר, כאשר תאריך הבדיקה של המרכב בן לא יותר מחמש שנים 

תן צו התחלת עבודה אינו סביר לאור ימי עבודה מיום מ 25)ע"פ התקנות(. זמן אספקה של 

ימי עבודה מיום קבלת  60-פרקי הזמן הדרושים לייבוא השלדות. יש לתקן את הסעיף ל

כן הסעיף סותר את הקבוע בסעיף -ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. כמו 180השלדות או 

 ימים )שהינו סביר(. 180להסכם לגבי מועד אספקה של  3.3

 .12ראו תשובה לשאלה 

 

נראה כי לא נלקח   –להוראות ותנאים כלליים  12סעיף , למסמכי המכרז 15-11עמודים  .59

 45%-בחשבון מדד איכות ראוי לעומת המחיר. נבקש לשנות את מדד האיכות לפחות ל

 . 55%ממשקל ההצעה. כך שהמחיר יהיה במשקל של 

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש להבהיר כי רק  –חוזה ספק ל 6.30סעיף  41ועמוד  3.8.6, למסמכי המכרז 37עמוד  .60

כן, הקנס אמור להיות כלפי -איחור שנמצא על ידי הרשות כלא מוצדק יחויב בקנס. כמו

הרשות המזמינה ולא האשכול. מבוקש להפחית באופן משמעותי את הקנס ולבטל את סעיף 

 יותר. להסכם קובע סכומי פיצוי שונים וסבירים 12. ממילא סעיף 3.9

 הבקשה נדחית.

 

 5-מבוקש לשנות את זמן הגעת הניידת ל –חוזה ספק ל 5.7סעיף , למסמכי המכרז 38עמוד  .61

שעות עבודה מרגע הקריאה. מבוקש לנקוב בשישה ימים בשבוע כך שלא יכלול שבתות 

וחגים  )על פי הדין(. כמו כן מבוקש לקבוע כי שעות עבודת הניידות יוקבלו לשעות עבודת 

 המוסכים.

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

הספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת "לחוזה הספק:  5.7במקום האמור בסעיף 

תהיה בבעלותו ו/או ברשותו לפחות ניידת שירות אחת למתן שירותי תחזוקה  ההסכם

משאיות, ואשר תהיה זמינה לאורך כל שעות היממה שבעה ימים בשבוע למתן לותיקון 

ידי -טיפול ואחזקה במקום הימצאותה של המשאית. הספק מתחייב כי מתן הטיפול על

 ;"שעות מרגע הקריאה 3ידת השירות ייעשה בתוך ני

תהיה בבעלותו ו/או ברשותו  ההסכםהספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת "יבוא: 

משאיות, ואשר תהיה זמינה ללפחות ניידת שירות אחת למתן שירותי תחזוקה ותיקון 

במקום למתן טיפול ואחזקה  , למעט חגים,ימים בשבוע שהלאורך כל שעות היממה ש
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ידי ניידת השירות ייעשה -הימצאותה של המשאית. הספק מתחייב כי מתן הטיפול על

 "שעות מרגע הקריאה. 5בתוך 

 

שעות עבודה מרגע  48-מבוקש לשנות ל –לחוזה ספק  6.10סעיף , למסמכי המכרז 39עמוד  .62

הגעת המשאית למוסך ולא כולל עבודות מיוחדות של שיפוץ התלוי בבעלי מלאכה ובבתי 

 .6.17מלאכה נוספים. כל האמור מבוקש גם לסעיף 

 לעיל. 21ראה תשובה 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה, "לחוזה הספק:  6.17במקום האמור בסעיף 

ריות, במידה ותסבור כי התיקון/החלפה דרוש בדחיפות מבחינה בטיחותית בתקופת האח

פי שיקול דעתו של המפקח, לבצע את התיקון -( שעות על24ועוד טרם חלוף עשרים וארבע )

ו/או להחליפו בעצמה ולחייב את הספק בעלות התיקון/החלפה, ככל שלא יאות הספק 

ת במיידי, זאת מבלי לגרוע מכל סעד לדרישתה לבצע את התיקון ו/או את החלפת המשאי

 ;פי כל דין"-פי הסכם זה ו/או על-אחר העומד לרשות החברה על

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה, בתקופת האחריות, במידה ותסבור כי " יבוא:

( 24התיקון/החלפה דרוש בדחיפות מבחינה בטיחותית ועוד טרם חלוף עשרים וארבע )

פי שיקול דעתו של המפקח, לבצע את התיקון ו/או להחליפו בעצמה ולחייב את -על , שעות

הספק בעלות התיקון/החלפה, ככל שלא יאות הספק לדרישתה לבצע את התיקון ו/או את 

פי -החלפת המשאית במיידי, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על

כי ימי שבת וחג לא יובאו במניין השעות לעניין מובהר בזאת  פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

 "סעיף זה.

 

הדרישה למתן שרות למשאית ברצף עד  –לחוזה ספק  6.14סעיף , למסמכי המכרז 40עמוד  .63

שעות ביממה. אנו לא מכירים מוסך של  24לתיקון מנוסחת באופן שבו המכונאים יעבדו 

שנות זאת. מבוקש לקבוע כי יבואן משאיות בארץ שעובד בהתאם לדרישתכם זו ונבקש ל

 .השעות יוקבלו לשעות עבודת המוסכים

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

הספק מתחייב כי תיקון התקלה ו/או הקלקול "לחוזה הספק:  6.14במקום האמור בסעיף 

ת יתוקנו ברציפות וללא הפסקה עד להשלמת התיקון, כל זאת גם אם ואשר יתגלו במשאי

 ;"העבודה, למעט שבתות וחגיםנמשך הדבר מעבר לשעות 

ת יתוקנו והספק מתחייב כי תיקון התקלה ו/או הקלקול אשר יתגלו במשאי"יבוא: 

 ."בשים לב לכל דיןוזאת ברציפות וללא הפסקה עד להשלמת התיקון, 

 

בדומה לשלדת המשאית, נבקש לכלול  –לחוזה ספק  6.22סעיף , למסמכי המכרז 41עמוד  .64

 במרכב/המנוף שמקורם בתאונה/ונדליזם. בסעיף ולהחריג גם תקלות

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

הספק לא יהא אחראי לתקן על חשבונו תקלה "לחוזה הספק:  6.22במקום האמור בסעיף 

 ;"("נזק תאונתי" :ו/או קלקול בשלדת המשאית אשר נגרמו כתוצאה מתאונה )להלן

ו/או הספק לא יהא אחראי לתקן על חשבונו תקלה ו/או קלקול בשלדת המשאית "יבוא: 

 ."("נזק תאונתי" :)להלן זדוןאו מ אשר נגרמו כתוצאה מתאונהבמנוף ו/או במרכב 
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לא ייתכן כי הקביעה לגבי מקור הנזק  –לחוזה ספק  6.23סעיף , למסמכי המכרז 41עמוד  .65

 תהיה של "המנהל". נבקש לקבוע במקרה של מחלוקת, מנגנון הכרעה של שמאי מוסמך.

 הבקשה נדחית.

 

ש לבטל את הסעיף אשר מהווה חזרה י –לחוזה ספק  7.6סעיף , למסמכי המכרז 42עמוד  .66

 להסכם. 15בלתי נדרשת לסעיף 

 הבקשה נדחית.

 

 12שהמחיר יהיה לתקופה של נבקש  –לחוזה ספק  9סעיף , רזלמסמכי המכ 44עמוד  .67

חודשים ובכפוף לתקינה הנוכחית של משרד התחבורה. ככל שתהיה דרישה לשינוי בתקינה, 

ונבקש  2-3%כמו כן מחירי השלדות עולים בכל שנה בין  עלות השינוי תתווסף למחיר.

 חדשי החוזה. 36לאפשר זאת למשך 

 לעיל. 34ראו תשובה 

 

נבקש להבהיר האם ערבות הביצוע תוצא  –חוזה ספק ל 14סעיף , למסמכי המכרז 47עמוד  .68

על שם האשכול ו/או הרשות המזמינה? האם ההסכם ייחתם אל מול הרשות המזמינה או 

 האשכול?

 הערבות לטובת האשכול, והחוזה עם האשכול.

 

יש לסייג למקרים בהם  סעיף לא סביר. –חוזה ספק ל 15.1.4סעיף , למסמכי המכרז 48עמוד  .69

 מוטל על חלק מהותי עיקול ולא סתם כל עיקול.

 הבקשה נדחית.

 

סעיף לא סביר יש להסתפק בקבוע  –חוזה ספק ל 15.1.7סעיף , למסמכי המכרז 48עמוד  .70

 .15.1.5בסעיף 

 הבקשה נדחית.

 

הסעיף אינו סביר. אדם שלא הורשע  –לחוזה ספק  15.1.8סעיף , למסמכי המכרז 48עמוד  .71

הינו בחזקת חף מפשע. יש להגביל את הסעיף להרשעה בעבירות מסוג פשע ו/או בנושאים 

הקשורים למכרז. לא ייתכן שמקרה בו קיימת כנגד מנהל הזוכה חקירה/כתב אישום בעניין 

 עבירות של תכנון ובניה, יהווה עילה לביטול ההסכם.

 מחק.נ – 15.1.18הבקשה מתקבלת. סעיף 

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 53עמוד  .72

"משפך": על פי הידוע לנו, לא קיים דגם בעולם המכיל משפך   – 15 ודהנק ,1מפרט דוגמא ל

קרקע מסוגים ספציפיים.  במידות משתנות אלא משפך במידות המתאימות למיכלים טמוני

נבקש לבטל את הסעיף  מידות גדולות מדי או קטנות מדי, לא יאפשרו את פינוי הטמונים.
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או לחלופין, לנסח כדלקמן: "משפך במידות התואמות את טמוני הקרקע שברשות 

 האשכול".

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

משפך "": 1ת "מפרט למסמכי המכרז, שורה שניה מתחת לכותר 54במקום האמור בעמוד 

 ;"ייעודי לקליטת תכולת המיכל טמון קרקע

"מירה" של קבוצת אלון מסוג  משפך ייעודי לקליטת תכולת המיכל טמון קרקע"יבוא: 

 ."בע"מ מתכת

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 53עמוד  .73

וחל איסור בתקן מכיוון שמדובר במערכת חירום בלבד  – 91 ודהנק ,1מפרט דוגמא ל

להמשך תיפעול הדחס בעת תקלה, נבקש שהניסוח ישתנה כדלקמן: "מערכת חילוץ לחירום 

 למקרה תקלה, וחילוץ המיכלונים". -בלבד 

למסמכי המכרז, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני  53עמוד במקום האמור ב

מערכת חילוץ למקרה של פגיעה במערכת ": 19 ודהנק ,1מפרט טון, דוגמא ל 32קרקע 

 ;"החשמל והמשך תפקוד חלקי של הדחס

 ."למקרה תקלה, וחילוץ המיכלונים –מערכת חילוץ לחירום בלבד "יבוא: 

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 53עמוד  .74

 30זרקורים ולא עוד לדוגמה  2נבקש שיודגש כי מדובר עד   – 21 ודהנק ,1מפרט דוגמא ל

 זרקורים. 

למסמכי המכרז, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני  53עמוד במקום האמור ב

זרקורים נוספים לפי דרישת הלקוח )מתחת ": 21 ודהנק ,1מפרט טון, דוגמא ל 32קרקע 

 ;"בצדדים( \לארגז בצד הקדמי 

 ".בצדדים( /זרקורים נוספים לפי דרישת הלקוח )מתחת לארגז בצד הקדמי  2"יבוא: 

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 53עמוד  .75

מכיוון שמדובר בנושא בטיחותי ממעלה ראשונה, נבקש לשנות  – 22 ודהנק ,1מפרט דוגמא ל

 עם חיישן בטיחות, המוגן בפני ניתוק.את הניסוח כדלקמן: " מדרגות פועלים 

למסמכי המכרז, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני  53במקום האמור בעמוד 

 ;"מדרגות פועלים עם חיישן בטיחות": 22 ודהנק ,1מפרט טון, דוגמא ל 32קרקע 

 המוגן בפני ניתוק." מדרגות פועלים עם חיישן בטיחות"יבוא: 

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע המכרזלמסמכי  53עמוד  .76

נבקש שיתווסף סעיף ובו הגדרה לצביעה הנדרשת למרכב: שתי שכבות   – 15 ודהנק ,1מפרט 

ומעליהם שתי שכבות צבע אפוקסי עליון. גוון הצבע  בצבע יסוד אפוקסי אנטי קורוזיבי

 58מיקרון. כל האמור מבוקש גם לעמוד  150 -בהתאם לדרישת הרשות, עובי הצבע הכולל כ

ד' )לבטל את  2.33 72"אספקת ארגז רכין" )למשאית גזם(. כל האמור מבוקש גם לעמוד 

 טון(. 26כין" )למשאית "אספקת ארגז ר 78המילה עדיפות(. כל האמור מבוקש גם לעמוד 

 הבקשה מתקבלת באופן זה:
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 32יתווסף בסוף משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע  ,למסמכי המכרז 54בעמוד 

עליון, שתי שכבות בצבע יסוד אנטי קורוזיבי ומעליהם שתי שכבות צבע ": 1מפרט טון, 

, עובי הצבע הכולל . גוון הצבע בהתאם לדרישת הרשותעדיפות לצביעה בצבע אפוקסי

 ."מיקרון. 150לפחות 

יתווסף בסוף משאית מנוף לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז  ,למסמכי המכרז 58בעמוד 

שתי שכבות בצבע יסוד אנטי קורוזיבי ומעליהם " : אספקת ארגז רכין ,1קוב, מפרט  32

. גוון הצבע בהתאם לדרישת עליון, עדיפות לצביעה בצבע אפוקסישתי שכבות צבע 

 ."מיקרון. 150לפחות הרשות, עובי הצבע הכולל 

 נדחית. 2.33 72הבקשה לגבי עמ' 

שתי שכבות " :, אספקת ארגז רכיןטון 26"פושר"  ,2למסמכי המכרז בסוף מפרט  78בעמוד 

. עליון, עדיפות לצביעה בצבע אפוקסיבצבע יסוד אנטי קורוזיבי ומעליהם שתי שכבות צבע 

 ."מיקרון. 150לפחות גוון הצבע בהתאם לדרישת הרשות, עובי הצבע הכולל 

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 54עמוד  .77

המפרט שצוין אינו מתאים למשאית דחס אשפה המיועדת לפינוי פחים טמוני   – 2מפרט 

 :קנות משרד התחבורה למשאית האמורהת תסרנים אחוריים( וסותר א 3קרקע )טרידם 

טון כפי שנכתב  16טון ולא  7.5למשאית הנ"ל מומלץ משקל לסרן קדמי של  .77.1

 והמשקל יהיה כפוף לרוחק בין הסרנים.

טון כפי שנכתב והמשקל יהיה כפוף  21טון ולא  26לשלישיית הסרנים האחוריים  .77.2

 לרוחק בין הסרנים.

או רובוטית או תיבה מפוקדת מחשב עם  נבקש להוסיף תיבת הילוכים אוטומטי .77.3

 העברה אוטומטית.

 נבקש להוסיף תופים או דיסקים בסרנים האחוריים. .77.4

 נבקש להוסיף ריטרדר או  מאיט הידראולי אינטגרלי או בלם מנוע. .77.5

 חשמלית./נבקש להוסיף תא נהג מתהפך הידראולית .77.6

 לבטל דרישה זו.בחלק מהמשאיות אין ואין צורך במאחז רגל בפגוש הקדמי. נבקש  .77.7

 נבקש להוסיף אינטרדר או ריטרדר או בלם מנוע. .77.8

 ".1818אין הגדרה למתלה אוויר "מפואר" נבקש למחוק את המילה "מפואר .77.9

 נבקש שיצוין כי מערכת המולטימדיה תבוא בתוספת תשלום. .77.10

 :חלקי כדלקמןמתקבלת באופן הבקשה 

למסמכי המכרז, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני  54במקום האמור בעמוד 

 , בפרטים שלהלן:2מפרט טון,  32קרקע 

"סרן קדמי: ; יבוא: טון" 16סרן קדמי: קפיצי עלה פרבוליים. עומס מירבי "במקום: 

 טון." 7.5טון או  16קפיצי עלה פרבוליים. עומס מירבי 

טון, סרן מונע עם הפחתה  21"סרן אחורי: קפיצי עלה טרפזי. עומס מירבי במקום: 

"סרן אחורי: קפיצי עלה ; יבוא: טבורית ונעילת דיפרנציאל חשמלית, אורכית ורוחבית"

טון, סרן מונע עם הפחתה טבורית ונעילת דיפרנציאל  26טון או  21טרפזי. עומס מירבי 

 חשמלית, אורכית ורוחבית."
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רובוטית או "תיבת הילוכים: אוטומטי או ; יבוא: בת הילוכים: אוטומטי""תיבמקום: 

 ."תיבה מפוקדת מחשב עם העברה אוטומטית

"מערכת בלמים: אוויר כפולה, בלמי דיסק עם מכווני שחיקה בסרן הקדמי במקום: 

. ABSעם מערכת למניעת נעילת גלגלים  EBSותופים בסרנים באחוריים. מערכת בלימה 

; "אגזוז ברקס" המופעל חשמלית בסיוע פנאומטי. מאיט הידראולי אינטגרלי"בלם מנוע 

"מערכת בלמים: אוויר כפולה, בלמי דיסק עם מכווני שחיקה בסרן הקדמי ותופים יבוא: 

עם מערכת למניעת נעילת גלגלים  EBSבסרנים באחוריים. מערכת בלימה או דיסקים 

ABSבסיוע פנאומטי. מאיט הידראולי  . בלם מנוע "אגזוז ברקס" המופעל חשמלית

 ."ריטרדר או  מאיט הידראולי אינטגרלי או בלם מנוע או אינטגרלי

"תא נהג: תא בודד, מתהפך הידראולית ומרווח. פגוש קדמי מלא מפלדה עם במקום: 

"תא נהג: תא בודד, מתהפך הידראולית או חשמלית ומרווח. פגוש ; יבוא: מאחז רגל"

 ככל שיש בו צורך." –חז רגל קדמי מלא מפלדה עם מא

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 54עמוד  .78

הגדרת הסעיף "עבור אספקת ארגז רכין" שגויה.  –עבור אספקת ארגז רכין , 2מפרט דוגמא ל

אלא עם מנגנון ריקון של קיר דוחף. נבקש לתקן  משאית דחס אינה בעלת מנגנון ארגז רכין

 את המילים ארגז רכין למילים "ארגז הדחס".

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

טון,  32למסמכי המכרז, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע  54עמוד 

"עבור אספקת  יבוא:" כיןרארגז "עבור אספקת  :במקום, עבור אספקת ארגז רכין, 2מפרט 

 ארגז דחס".

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 55עמוד  .79

מידות השוקת שגויות ולא יאפשרו  – 6, נקודה עבור אספקת ארגז רכין, 2מפרט דוגמא ל

 1600X1500פינוי טמוני קרקע נשוא המכרז באשכול גליל מערבי. המידות צריכות להיות 

 "מ.מ

 באופן זה:הבקשה מתקבלת 

למסמכי המכרז, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני  55עמוד במקום האמור ב

שוקת גדולה עליונה ": 6, נקודה עבור אספקת ארגז רכין, 2מפרט טון, דוגמא ל 32קרקע 

 ;מ"מ" 1600X2184מידות הפתח  -מיוחדת לקליטת שקועי קרקע

 1600X2184מידות הפתח  –שוקת גדולה עליונה מיוחדת לקליטת שקועי קרקע "יבוא: 

 ."מ"מ 1600X1500מ"מ או 

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 55עמוד  .80

בוכנה טלסקופית דו כיוונית אינה  – 7, נקודה עבור אספקת ארגז רכין, 2מפרט דוגמא ל

לתפקוד הדחס, מכוונת למוצר של יצרן מסוים ורק תשית מחיר נוסף על המוצר. רלוונטית 

נבקש לבטל את המילים "דו כיוונית עם יכולת הזזת הקיר לאחור ידנית". כל האמור 

 .2שורה  78מבוקש גם לעמוד 
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 הבקשה נדחית.

טמוני למסמכי המכרז, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי  55במקום האמור בעמוד 

בוכנה פריקה ": 7, נקודה עבור אספקת ארגז רכין, 2מפרט טון, דוגמא ל 32קרקע 

 ;טלסקופית דו כיוונית עם יכולת הזזת הקיר לאחור ידנית"

עם יכולת כוונית -או בוכנה טלסקופית לא דובוכנה פריקה טלסקופית דו כיוונית "יבוא: 

 ".הזזת הקיר לאחור ידנית

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 55עמוד  .81

מערכת גיבוי ידנית נחשבת מיושנת,  – 9, נקודה עבור אספקת ארגז רכין, 2מפרט דוגמא ל

אינה מכילה אבטחות להגנה על המשתמש, אינה רלוונטית לתפקוד  –אינה בטיחותית 

המילים ל: "מערכת גיבוי לחירום הדחס ומכוונת למוצר של יצרן מסוים. נבקש להחליף את 

 .ר תאפשר שחרור ופריקת המיכלונים"אש

 באופן זה:הבקשה מתקבלת 

למסמכי המכרז, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני  55במקום האמור בעמוד 

מערכת גיבוי ידנית ": 9, נקודה עבור אספקת ארגז רכין, 2מפרט טון, דוגמא ל 32קרקע 

 ;"לפעולות הדחס

מערכת גיבוי לחירום אשר תאפשר שחרור מערכת גיבוי ידנית לפעולות הדחס או "יבוא: 

 ."ופריקת המיכלונים

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 55עמוד  .82

הניסוח של הסעיף שגוי. יש לרשום  – 10, נקודה עבור אספקת ארגז רכין, 2מפרט דוגמא ל

"  ) וללא המילים "בצבע לבן"(. כל 1ח'  5273מערכת הפעלה ובטיחות לפי "תקן ישראלי 

 .7שורה  78האמור מבוקש גם לעמוד 

 הבקשה נדחית.

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 55עמוד  .83

עליה לגג מיועדים למשאית  סולמות 2 – 14, נקודה עבור אספקת ארגז רכין, 2מפרט דוגמא ל

סולמות, תיחסם הגישה לחלקו האחורי של  2גזם ולא למשאית דחס אשפה . אם נרכיב 

 .10שורה  78הדחס. נבקש שייקבע סולם אחד בלבד. כל האמור מבוקש גם לעמוד 

 הבקשה מתקבלת באופן זה: 

טון,  32קרקע  למסמכי המכרז, מפרט משאית בעלת מרכב ייעודי לפינוי טמוני 55עמוד 

 ;סולמות עלייה לגג" 2"  :במקום 14, נקודה עבור אספקת ארגז רכין, 2מפרט דוגמא ל

 ".סולם עליה אחד לגג"יבוא: 

 

 15טון, עבור אספקת ארגז רכין נקודה  26"פושר"  2למסמכי המכרז, מפרט  78עמוד 

 ;סולמות עלייה לגג" 2"  :במקום

  "."סולם עליה אחד לגגיבוא: 
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קו"ב, מפרט  32, משאית מנוף לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז למסמכי המכרז 57 עמוד .84

 :עבור שלדת המשאית, 1

 בסרן האחורי נבקש להוסיף קפיצי עלה טרפזי או פרבולי. .84.1

 נבקש לבטל את ההפחתה הטבורית. .84.2

 נבקש להוסיף תיבת הילוכים אוטומטי או רובוטית. .84.3

 ליטר לפחות. 32 נבקש לתקן מיכל אוריאה בעל קיבולת של .84.4

נבקש להוסיף פגוש קדמי מלא מפלדה או מפלדה בשילוב פלסטיק. נבקש להסיר  .84.5

 את הדרישה למאחז הרגל שמיותרת בעליל.

בתוספות נבקש להסיר את הדרישה לאינטרדר או לחלופין להוסיף אפשרות  .84.6

 לריטרדר או לבלם מנוע.

 ".2121פואראין הגדרה למתלה אוויר "מפואר" נבקש למחוק את המילה "מ .84.7

 נבקש שיצוין כי מערכת המולטימדיה תבוא בתוספת תשלום. .84.8

 :באופן חלקי כדלקמןבקשה מתקבלת 

למסמכי המכרז, משאית מנוף לפינוי פסולת גזם  57ביחס לאמור בפרטים הבאים בעמוד 

 :עבור שלדת המשאית, 1קו"ב, מפרט  32וגושית עם ארגז 

טון, סרן מונע עם  13. עומס מירבי פרבוליאו  סרן אחורי: קפיצי עלה טרפזי"במקום: 

סרן אחורי: "; יבוא: הפחתה טבורית ונעילת דיפרנציאל חשמלית, אורכית ורוחבית"

טון, סרן מונע עם הפחתה טבורית ונעילת דיפרנציאל  13קפיצי עלה טרפזי. עומס מירבי 

 חשמלית, אורכית ורוחבית."

; יבוא: , מערכות בטיחות, הפחתה טבורית, אינטרדר"E/PTOתוספות: "במקום: 

 ."ריטרדראו  , מערכות בטיחות, אינטרדרE/PTOתוספות: "

 תיבת הילוכים: אוטומטי או רובוטית.""; יבוא: תיבת הילוכים: אוטומטי""במקום: 

"מיכל אוריאה בעל קיבולת של ; יבוא: ליטר" 45"מיכל אוריאה בעל קיבולת במקום: 

 יטר."ל 32לפחות 

תא נהג: תא בודד, מתהפך הידראולית ומרווח. פגוש קדמי מלא מפלדה עם "במקום: 

"תא נהג: תא בודד, מתהפך הידראולית ומרווח. פגוש קדמי מלא יבוא:  ;מאחז רגל"

 ככל שיש במאחז רגל צורך." –עם מאחז רגל  מפלדה בשילוב פלסטיקמפלדה 

 

קו"ב, מפרט  32, משאית מנוף לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז למסמכי המכרז 57עמוד  .85

על פי תקנות התעבורה, העומס על הסרן האחורי ברכב  – 3שורה  ,עבור שלדת המשאית, 1

 כפי שנכתב וללא הפחתה טבורית. 13טון ולא  11.5טון הוא עד  18

 .הבקשה מתקבלת באופן חלקי

  .1961-אות תקנות התעבורה, תשכ"אלהור העומס על הסרן האחורי יהיה בהתאם

 

קו"ב, מפרט  32, משאית מנוף לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז למסמכי המכרז 57עמוד  .86

 .כ"ס לפחות 260מבוקש לתקן את ההספק ל  – 4שורה  ,עבור שלדת המשאית, 1

 הבקשה מתקבלת באופן זה:
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למסמכי המכרז, משאית מנוף לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז  57וד עמבמקום האמור 

כ"ס,  270מנוע: דיזל אינטרקולר בעל הספק של לפחות ", נקודה רביעית: 1מפרט  קו"ב, 32

 ;"מסילה משותפת – 6עומד בתקן יורו 

מסילה  – 6כ"ס, עומד בתקן יורו  260מנוע: דיזל אינטרקולר בעל הספק של לפחות "יבוא: 

 ."תמשותפ

 

קו"ב, מפרט  32, משאית מנוף לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז למסמכי המכרז 57עמוד  .87

 .מבוקש לתקן תיבת הילוכים אוטומטית או רובוטית – 5שורה  ,עבור שלדת המשאית, 1

 הבקשה נדחית.

 

קו"ב, מפרט  32, משאית מנוף לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז למסמכי המכרז 57עמוד  .88

מעביר הכח שצוין מכוון לדגם מסוים בלבד. נבקש  – 6שורה  ,עבור שלדת המשאית, 1

 לאפשר גם למעביר כוח על תיבת ההילוכים כמקובל לדגם המבוקש.

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

קו"ב, מפרט  32למסמכי המכרז, משאית מנוף לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז  57עמוד 

, המורכב על המנוע E-PTO"מסוג : במקום  מעביר הכח – 6שורה  ,עבור שלדת המשאית, 1

 המאפשר עבודה רציפה ללא תלות במצמד".

המאפשר  מעביר כוח על תיבת ההילוכים אוהמורכב על המנוע  E-PTOמסוג " יבוא:

 ."עבודה רציפה ללא תלות במצמד 

 

קו"ב, מפרט  32, משאית מנוף לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז למסמכי המכרז 57עמוד  .89

 :12שורה  ,עבור שלדת המשאית, 1

 E-PTOמבוקש לבטל  .89.1

 מבוקש לבטל הפחתה טבורית .89.2

 מבוקש לבטל אינטרדר .89.3

 לעיל. 84ראו תשובה 

 

קו"ב, מפרט  32, משאית מנוף לפינוי פסולת גזם וגושית עם ארגז למסמכי המכרז 58עמוד  .90

 :3שורה  ,עבור אספקת ארגז רכין, 1

הניסוח שגוי. יש להחליף את המילים "מערכת הידראולית" במילים "מערכת רכינה  .90.1

 .הידראולית"

בוכנה שאינה  –נבקש לבטל את המילה "טלסקופית" מכיוון שלמנגנון הנדרש  .90.2

 טלסקופית יותר יעילה, יותר אמינה ולא תשית על המוצר עלות נוספת ומיותרת.

טון בערך )כמוגדר במכרז( אין  15שגוי. ברכב שמשקלו הכולל המותר הוא הניסוח  .90.3

טון. נבקש לתקן את הניסוח כדלקמן: "כושר הרמה  25כל צורך בכושר הרמה של 

 בהתאמה ליכולת ההעמסה של המשאית כפי שמוגדר בתקנות משרד התחבורה."

 הבקשוץ מתקבלת באופן זה:  90.3-ו 90.2, 90.1ביחס לשאלות 
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למסמכי המכרז, משאית מנוף לפינוי פסולת גזם וגושית  58ום האמור בעמוד במק

מערכת הידראולית, ": 3שורה  ,עבור אספקת ארגז רכין, 1קו"ב, מפרט  32עם ארגז 

 ;טון" 25כושר הרמה לכל הפחות  -בוכנות טלסקופיות   2

בעלת כושר  –בוכנות טלסקופיות או אחרת  2מערכת רכינה הידראולית, "יבוא: 

בהתאמה ליכולת ההעמסה של המשאית כפי שמוגדר בתקנות משרד הרמה 

 ."התחבורה

 (.95ולא כפי שנכתב ) 3444ותאורת צד לפי ממ"ת  5841פגוש אחורי צ"ל לפי מפמ"כ  .90.4

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

פגוש אחורי ותאורת "; יבוא: "95פגוש אחורי ותאורת צד בהתאם לתקן במקום: "

 ".3444ותאורת צד לפי ממ"ת  5841מפמ"כ או  95לתקן צד בהתאם 

 נבקש להוסיף: "מגני צד לרכב". .90.5

 .הבקשה מתקבלת

 נבקש להוסיף: "נעילה מרכזית לדלתות הכנף של ארגז הגזם". .90.6

 .הבקשה מתקבלת

 

 – 1א' 2.5סעיף  ,"פושר"-, מפרט טכני למרכב דחס "סינגל" ולמסמכי המכרז 62עמוד  .91

 מכיוון שמדובר ביעילות הדחס ויכולת קליטת נפח אשפה, נבקש כדלקמן:

 מ"ק. 11-12לשנות את הקטגוריה בין  .91.1

 .מ"ק( 11המינימלי לפי הקטגוריה ) לקבוע את נפח הארגז .91.2

 הבקשות מתקבלות כדלקמן: 91.2-ו 91.1ביחס לשאלות 

 ,"פושר"-"סינגל" ו, מפרט טכני למרכב דחס למסמכי המכרז 62עמוד  במקום האמור ב

בקטגוריה "; יבוא: "מ"ק 10מ"ק נפח הארגז יהיה  11.5-12בקטגוריה ": 1א' 2.5סעיף 

 ".מ"ק 11או  10מ"ק נפח הארגז יהיה  11-12

 2.21סעיף  73כל האמור מבוקש גם לעמוד 

 הבקשה אינה ברורה. 

 

נבקש  – ב'2.12סעיף  ,"פושר"-, מפרט טכני למרכב דחס "סינגל" ולמסמכי המכרז 67עמוד  .92

של משרד התחבורה, יש לציין מפורשות כי "אורך השלוחה  313להוסיף שלפי תקנה 

 מרוחק הסרנים". 63%, לא יעבור כולל המדרגות כשהן פתוחותהאחורית 

 הבקשה נדחית.

 

על פי תקנות  – 2.3סעיף  טבלת דרישות טכניות לשלדה,, למסמכי המכרז 73מוד ע .93

 .קמ"ש 85התעבורה, מהירות הנסיעה עד 

 הבקשה מתקבלת.

 

נבקש לבטל את  – 2.10סעיף  טבלת דרישות טכניות לשלדה,, למסמכי המכרז 73מוד ע .94

 .אשר על פי הידוע לנו מכוונת לדגם מסוים בלבד ESRמערכת 

 הבקשה מתקבלת באופן זה שניתן להציע מערכת בקרת יציבות חלופית.
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 260נבקש לשנות ל  – 2.12סעיף  טבלת דרישות טכניות לשלדה,, למסמכי המכרז 73מוד ע .95

 .כ"ס לפחות

 הבקשה מתקבלת

 

נבקש לתקן לתיבת  – 2.17סעיף  טבלת דרישות טכניות לשלדה,, למסמכי המכרז 74מוד ע .96

 .טון 18הילוכים אוטומטית או רובוטית. נבקש לבטל את הדרישה למערכת האטה לשלדה 

 מתקבלת באופן חלקי כדלקמן:הבקשה 

: 2.17סעיף  טבלת דרישות טכניות לשלדה,, למסמכי המכרז 74מוד במקום האמור בע

ה או הרכב יצויד בתי"ה אוטומטית מלא"; יבוא: ה"הרכב יצויד בתי"ה אוטומטית מלא"

 רובוטית."

 לשלדה,טבלת דרישות טכניות , למסמכי המכרז 74מוד ביחס לבקשה המתייחסת לאמור בע

 .הבקשה נדחית – 2.18סעיף 

 

הניסוח מתנגש עם  – 2.29סעיף  טבלת דרישות טכניות לשלדה,, למסמכי המכרז 75מוד ע .97

 דרישות התקינה בארצנו. נבקש להוסיף לסעיפים א' + ב': "בהתאם לדרישות התקינה".

 הבקשה נדחית.

 

מערכת החשמל  – א'2.34סעיף  טבלת דרישות טכניות לשלדה,, למסמכי המכרז 76מוד ע .98

 וולט ולא כפי שנכתב. 24במשאיות היא 

 .הבקשה מתקבלת

א': 2.34סעיף  טבלת דרישות טכניות לשלדה,, למסמכי המכרז 76מוד במקום האמור בע

 ."וולט 24מערכת החשמל תהיה "; יבוא: "וולט 12/24מערכת החשמל תהיה "

 

האלטרנאטור  – י'2.34סעיף  לשלדה,טבלת דרישות טכניות , למסמכי המכרז 76מוד ע .99

במשאיות מותאם לדרישות ולצריכת מערכת החשמל במשאיות. נבקש לתקן את ההגדרה 

 .לפחות A110טון,  26ולשלדה  A80טון ל  18לשלדה 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

י': 2.34סעיף  טבלת דרישות טכניות לשלדה,, למסמכי המכרז 76מוד במקום האמור בע

לפחות טון  18שלדה או עבור  לפחות  120Aאלטרנטור "; יבוא: "לפחות  120A אלטרנטור"

A80  לפחות טון 26ולשלדה A110 לפחות." 

 

הניסוח שגוי. יש  – 2.35סעיף  טבלת דרישות טכניות לשלדה,, למסמכי המכרז 76מוד ע .100

תקינה ובמקומם להוסיף שמערכות ההתראה לנהג יהיו לפי דרישות  4עד  1לבטל סעיפים 

 ו'. 364ישראליות תקנה 

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

: 2.35סעיף  טבלת דרישות טכניות לשלדה, למסמכי המכרז 76מוד עבמקום האמור ב

בשלדה "; יבוא: "בשלדה תותקן מערכת התראות לנהג המתריאה על מצבי סכנה הבאים"

על מצבי סכנה דרישות תקינה ישראליות תקנה  תותקן מערכת התראות לנהג המתריאה

 , וכן:"ו' 364
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 – 4שורה טון, עבור שלדת המשאית,  26"פושר"  2, דוגמא למפרט למסמכי המכרז 77עמוד  .101

 כפי שנכתב. 8טון ולא  7.5על פי תקנות התעבורה, העומס על הסרן הקדמי ברכב 

 מובהר כי תתקבל כל תקינה עפ"י כל דין.

 

 טון, עבור שלדת המשאית: 26"פושר"  2, דוגמא למפרט למסמכי המכרז 77עמוד  .102

 נבקש להוסיף תיבת הילוכים אוטומטית או רובוטית. .102.1

נבקש שמאיט הידראולי אינטגרלי יבוא בתוספת תשלום או לחלופין חלופה דומה  .102.2

 "בלם מנוע".

 .לפחות ולא כפי שנכתב A160נבקש שהמצברים יהיו  .102.3

 חז רגל בפגוש הקדמי.נבקש לבטל את הדרישה למא .102.4

 נבקש שמערכת מולטימדיה תבוא בתוספת תשלום. .102.5

 נבקש למחוק את המילה מפואר ממתלה האוויר. ההגדרה שגויה. .102.6

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי כדלקמן:

טון, עבור שלדת המשאית  26"פושר"  2למסמכי המכרז, דוגמא למפרט  77הפריטים בעמוד 

 יותקנו כך:

תיבת הילוכים: "; יבוא: אוטומטית מלאה עם ממיר מומנט" תיבת הילוכים:"במקום: 

 אוטומטית מלאה או רובוטית עם ממיר מומנט."

"מאיט הידראולי אינטגרלי או חלופה דומה ; יבוא: "מאיט הידראולי אינטגרלי"במקום: 

 "בולם מנוע"."

 "לפחות. אמפר 160"שני מצברים ; יבוא: "אמפר 175"שני מצברים במקום: 

פגוש קדמי מלא מפלדה עם "; יבוא: "פגוש קדמי מלא מפלדה עם מאחז רגל"במקום: 

 ככל שיש במאחז רגל צורך." – מאחז רגל

 

שורה , אספקת ארגז רכיןטון, עבור  26"פושר"  2, דוגמא למפרט למסמכי המכרז 77עמוד  .103

" שגויה. משאית דחס אינה בעלת הגדרת הסעיף "עבור אספקת ארגז רכין – מלמטה 6

מנגנון ארגז רכין אלא עם מנגנון ריקון של קיר דוחף. נבקש לתקן את המילים ארגז רכין 

 הדחס".למילים "ארגז 

 .הבקשה מתקבלת

 

טון, עבור אספקת ארגז רכין, שורה  26"פושר"  2, דוגמא למפרט למסמכי המכרז 77עמוד  .104

סרנים אחוריים אינה נכונה ואינה תואמת את  3טון עם  32הגדרת הרכב  –מלמטה  5

טון" ולא  26(. נבקש לתקן את המילים כדלקמן: "מתאים לרכב פושר 26הקטגוריה )פושר 

 כפי שנכתב.

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

טון, עבור אספקת  26"פושר"  2, דוגמא למפרט למסמכי המכרז 77עמוד במקום האמור ב

מע"ק עם שוקת עליונה מיוחדת לקליטת  19: דחסנפח ": מלמטה 5ארגז רכין, שורה 

סרנים אחוריים ולמנוף הנפה  3טון עם  32אשפה ממיכלים שקועי קרקע מתאימים לרכב 

 ;ופינוי טמונים"
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מע"ק עם שוקת עליונה מיוחדת לקליטת אשפה ממיכלים שקועי  19: נפח דחס"יבוא: 

טון,  26או מתאים לרכב "פושר" סרנים אחוריים,  3טון עם  32קרקע מתאימים לרכב 

 "ולמנוף הנפה ופינוי טמונים.

 

טון, עבור אספקת ארגז רכין, שורה  26"פושר"  2, דוגמא למפרט למסמכי המכרז 78עמוד  .105

הניסוח שגוי. קירות דחס הם אכן קעורים וחלקים אך מצידו החיצוני. נבקש למחוק  – 3

מצידו הפנימי של הארגז, אשר מחזקת  את המילה "פנים" או לחלופין להתיר קורת חיזוק

 אינה מפריעה למסלול תנועת האשפה.את המרכב עשרות מונים ו

 .7שורה  55כל האמור מבוקש גם לעמוד 

 הבקשה מתקבלת באופן זה:

טון, עבור אספקת  26"פושר"  2, דוגמא למפרט למסמכי המכרז 78עמוד במקום האמור ב

 ;וחוץ חלקים וקמורים" קירות ארגז פנים": 3ארגז רכין, שורה 

 ."קורת חיזוק מצידו הפנימי של הארגזאו  "קירות ארגז פנים וחוץ חלקים וקמוריםיבוא: 

 

נבקש להוסיף כי המחיר המוצע יהא  –הצעת המחיר  – נספח ד', למסמכי המכרז 79עמוד  .106

צמוד לשער היורו עד למועד אספקת המשאית. שכן השלדות משולמות לספק בחו"ל 

 .במט"ח

 לעיל. 4ראו תשובה 

 

₪  63הצעת המחיר אינה תקינה! )" –הצעת המחיר  –, נספח ד' למסמכי המכרז 79עמוד  .107

 למשאית דחס"...(. נא תיקון המחירים הנקובים כך שלא יפחתו ממחירים הבאים:

 ₪. 700,000.00מ"ק:  19מרכב דחס  .107.1

 ₪. 580,000.00מ"ק:  12מרכב דחס  .107.2

 ₪. 1,150,000.00דחס לטמוני קרקע: מרכב  .107.3

 ₪. 490,000.00מרכב גזם:  .107.4

ראו הצעת המחיר, נספח ד' לחוזה הספק, שבאה במקום הצעת המחיר, נספח ד' לחוזה 

 הספק, שצורף למסמכי המכרז.

 המציעים יעשו שימוש בהצעת המחיר המצורפת לתשובות הבהרה אלו.

 

רישיון עסק  נדרש לתקן " –להוראות ותנאים הכלליים  5.7, סעיף למסמכי המכרז 7עמוד  .108

 להפעלת המוסך ע"ש קבלן המשנה ו/או יבואן השלדה"

 לעיל. 10ראו תשובה 

 

נראה סעיף לא קשור  –להוראות ותנאים הכלליים  5.9, סעיף למסמכי המכרז 8-7עמודים  .109

יש למחוק את השורות הבאות "התחייבות חתומה ע"י עו"ד לאספקת ארגז דחס בפרק  -

 לחוזה 3.3מרגע מתן צו תחילת עבודה, בסתירה עם סעיף  ימי עבודה 25זמן שלא יעלה כל 

 ימים. 120-180( מועד אספקה נדרש בין  36)עמוד 

 הבקשה מתקבלת באופן זה:
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למסמכי  8 עמוד ,להוראות ותנאים הכלליים 5.9סעיף במקום האמור בפסקה הרביעית ל

ארגזי הדחס "המציע יצרף התחייבות מאומת ע"י עו"ד מטעמו בדבר אספקת  :המכרז

 ;")עשרים וחמישה( ימי עבודה מרגע מתן צו תחילת עבודות 25בפרק זמן שלא יעלה על  

הוצאת הזמנת ימים מיום  120הספק מתחייב לספק את המשאיות לאשכול בתוך " יבוא:

 ."ימים מיום הוצאת הזמנת העבודה 180, ובכל מקרה לא יאוחר מיום עבודה

 

תקופת ההסכם: נבקש לשנות כי המחיר  -לחוזה הספק  9, סעיף למסמכי המכרז 44עמוד  .110

חודשים ובכפוף לתקינה הנוכחית, ככל שתהיה דרישה של  12יהיה בתוקף לתקופה של עד 

משרד התחבורה לשינוי בתקינה עלות השינוי תתווסף למחיר . מחירי השלדות עולים מידי 

 חודשים. 36פה של על כן לא ניתן להבטיח את המחיר לתקו 2-3% -שנה בכ

 הבקשה נדחית.

 

טון,  32, מפרט משאית בעלת מרכס ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 54עמוד  .111

 :2מפרט 

 "טרידם" שלישיית סרנים אחורית - 8X2 -נדרש לשנות הנעה ל .111.1

 טון )סרן בודד( 8 -סרן קדמי  .111.2

 טון 25  סרנים 3 -סרן אחורי  .111.3

 מחשב עם העברת הילוכים אוטומטית תיבת הילוכים מפוקדת .111.4

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי כדלקמן:

, מפרט משאית בעלת מרכס ייעודי לפינוי טמוני קרקע למסמכי המכרז 54עמוד הפרטים ב

 , ישונו כך:2טון, מפרט  32

"טרידם" שלישיית סרנים  - 8X2או  8X4הנעה: "; יבוא: "8*4הנעה: "במקום: 

 ."אחורית

סרן קדמי: "; יבוא: "טון 16סרן קדמי: קפיצי עלה פרבוליים. עומס מירבי "במקום: 

 ."טון )סרן בודד( 8טון או  16קפיצי עלה פרבוליים. עומס מירבי 

טון, סרן מונע עם הפחתה  21סרן אחורי: קפיצי עלה טרפזי. עומס מירבי "במקום: 

סרן אחורי: קפיצי עלה "; יבוא: "טבורית ונעילת דיפרנציאל חשמלית, אורכית ורוחבית

, סרן מונע עם הפחתה טבורית ונעילת טון 25  סרניםטון או  21טרפזי. עומס מירבי 

 "דיפרנציאל חשמלית, אורכית ורוחבית.

 

 :1קו"ב, מפרט  32, משאית מנוף לפינוי פסולת גושית עם ארגז למסמכי המכרז 57עמוד  .112

 טבוריתטון , ללא הפחתה  11.5נדרש לשנות סרן אחורי  .112.1

 כ"ס 260נדרש לשנות למנוע  -מנוע  .112.2

 נדרש לשנות למעביר כח על תיבת ההילוכים -מעביר כח  .112.3

 , הפחתה טבורית, אינטרדר" E-PTOלבטל בסעיף התוספות " .112.4

 הבקשה מתקבלת חלקית כדלקמן:

קו"ב,  32, משאית מנוף לפינוי פסולת גושית עם ארגז למסמכי המכרז 57עמוד הפרטים ב

 קנו כך:ו, ית1מפרט 
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טון, סרן מונע עם הפחתה  13סרן אחורי: קפיצי עלה טרפזי. עומס מירבי "במקום: 

סרן אחורי: קפיצי עלה "; יבוא: "טבורית ונעילת דיפרנציאל חשמלית, אורכית ורוחבית

טון ללא הפחתה  11.5, או סרן אחורי טון, סרן מונע עם הפחתה  13טרפזי. עומס מירבי 

 ."נעילת דיפרנציאל חשמלית, אורכית ורוחביתשניהם עם  –טבורית 

 – 6כ"ס, עומד בתקן יורו  270מנוע: דיזל אינטרקולר בעל הספק של לפחות "במקום: 

כ"ס, עומד  260מנוע: דיזל אינטרקולר בעל הספק של לפחות "; יבוא: "מסילה משותפת

 ."מסילה משותפת – 6בתקן יורו 

על המנוע המאפשר עבודה רציפה ללא תלות  , המורכבE-PTOמעביר כח: מסוג "במקום: 

או מעביר כוח על תיבת הילוכים, המורכב על  E-PTOמעביר כח: מסוג "; יבוא: "במצמד

 ."המנוע המאפשר עבודה רציפה ללא תלות במצמד

; יבוא: ", מערכות בטיחות, הפחתה טבורית, אינטרדרE/PTOתוספות: "במקום: 

 , מערכות בטיחות, הפחתה טבורית, אינטרדר."E/PTOתוספות אופציונאליות: "

 

לטבלת  2.12, מפרט טכני למרכב דחס "סינגל" ו"פושר", סעיף למסמכי המכרז 73עמוד  .113

 .כ"ס לפחות 260לשנות למנוע  –דרישות טכניות לשלדה 

 לעיל. 47ראו תשובה 

 

לטבלת  ב'2.18, מפרט טכני למרכב דחס "סינגל" ו"פושר", סעיף למסמכי המכרז 74עמוד  .114

 מערכת האטה , לבטל הדרישה. –דרישות טכניות לשלדה 

 לעיל. 48ראו תשובה 

 

לטבלת  2.19, מפרט טכני למרכב דחס "סינגל" ו"פושר", סעיף למסמכי המכרז 74עמוד  .115

טון לדחס לשנות למעביר כח המורכב על תיבת  18ב  -מפרש כח  –דרישות טכניות לשלדה 

ית עם ממיר מומנט עקרון הפעולה של מפרש הכח זהה הילוכים. בתיבת הילוכים אוטומט

 מעביר כח מנוע. -ל

 לעיל. 49ראו תשובה 

 

לטבלת  2.19, מפרט טכני למרכב דחס "סינגל" ו"פושר", סעיף למסמכי המכרז 74עמוד  .116

 .80Aלשנות לאלטרנטור  –דרישות טכניות לשלדה 

 לעיל. 50ראו תשובה 

 

בסעיף " מערכת   נדרש לשנות -טון  26"פושר"  2, דוגמא למפרט למסמכי המכרז 77עמוד  .117

 .במקום מאיט הידראולי אינטגרלי, יהיה "בלם מנוע" -בלמים" 

 לעיל. 51ראו תשובה 

 

נבקש להוסיף כי המחיר המוצע יהא  -הצעת המחיר  –, נספח ד' למסמכי המכרז 79עמוד  .118

 דות משולמות לספק בחו"ל במט"חצמוד לשער היורו עד למועד אספקת המשאית. שכן השל

 לעיל. 4ראו תשובה 



 חתימת המציע ________

 31מתוך  29עמוד 

 

 

 

 

 הבהרות

 

: 2.7להוראות ותנאים כלליים, יתווסף סעיף חדש  2.7למסמכי המכרז אחרי סעיף  4בעמוד  .119

עבור )לרבות המע"מ( מכל סכום שישולם לו  2%הספק ישלם לחברה סכום בשיעור של "

החברה )להלן: "תמורת החברה"(.  רכישת כל משאית בהתאם לחוזה הספק בגין תקורת

הספק נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת לחברה לקזז מכל תשלום המגיע לו את תמורת 

 החברה."

 

הספק ": 5.9להסכם הספק, יתווסף סעיף חדש  5.8למסמכי המכרז אחרי סעיף  38בעמוד  .120

עבור רכישת )לרבות המע"מ( מכל סכום שישולם לו  2%ישלם לחברה סכום בשיעור של 

כל משאית בהתאם לחוזה זה בגין תקורת החברה )להלן: "תמורת החברה"(. הספק נותן 

 "בזאת הוראה בלתי חוזרת לחברה לקזז מכל תשלום המגיע לו את תמורת החברה.

 

למסמכי  14-11להוראות ותנאים כלליים, עמודים  12אופן ניקוד ההצעות המפורט בסעיף  .121

 המכרז, ישונה כדלקמן:

 נקודות. 60יקבל ניקוד מקסימלי של  12.1.2.2-ו 12.1.2.1יר בסעיפים המח .121.1

 נקודות. 40יקבל ניקוד מקסימלי של  12.1.2.4.1-ו 12.1.2.3.1המחיר בסעיפים  .121.2

 נקודות. 20יקבל ניקוד מקסימלי של  12.1.2.4.2-ו 12.1.2.3.2המחיר בסעיפים  .121.3

סעיף המציע ב ותיהשירות של המציע ומידת שביעות הרצון משיר וטיב איכות .121.4

 נקודות. 40יקבל ניקוד מקסימלי של  12.1.3

 לא משתנה. 12שיטת החישוב המפורטת בסעיף 
 
 

 
 

 

  



 חתימת המציע ________

 31מתוך  30עמוד 
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 חתימת המציע ________

 31מתוך  31עמוד 

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד  .1

את כל מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי 

 הוא בחן את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות,

מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם 

 ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.

 
המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו.  .2

ובכל אתר נדרש  במסגרת זאת מצהיר המציע כי הוא סייר בכל אזור נשוא עבודות המכרז

אחר גם מחוץ לשטח שיפוט העיר, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל 

 הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.

 
המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז )לרבות 

ידי המציע לאחר -י הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו עלפרוטוקול

 הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.

 המציע: ________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________.שם 

 ___.המוסמך לחתום בשם המציע: ___________________, ת.ז. ______________
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