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 י המציע יצורף להצעהמסמך זה כשהוא חתום ע"

 4X4לאספקת טרקטור משא  26/2019פומבי מס'  מכרזב

 

מסוג טרקטור משא ולא טרקטור. על כן, כל ההתייחסויות כלי הרכב המדובר הוא    –  הערה כללית .1

 לטרקטור צריכות להשתנות לטרקטור משא.

 הבהרה:

סמ"ק, בעל  800טרקטור משא בנפח מנוע בנזין של לפחות  –הכלים המבוקשים במכרז זה הינם 

ל לכן בכ – 4X4סמ"ק, בעל הנעה  800טרקטור משא בנפח מנוע דיזל סולר של לפחות ו ;4X4הנעה 

 מקום הרשום במסמכי המכרז המונח "טרקטור" הכוונה הינה ל"טרקטור משא".

 

 עלות חוברת המכרז: –לחוברת המכרז  2וד עמ .2

המכרז פורסם וחוברת המכרז פורסמה באינטרנט. כיצד משלמים סכום זה על מנת לרכוש  .2.1

 את חוברת המכרז?

 הבהרה:

במשרדי האשכול. אפשר לתאם את ניתן לשלם באמצעות העברה או באמצעות תשלום 

, בימים א' עד ה' בין השעות 04-9576207התשלום עם מזכירות האשכול בטלפון מס' 

16:30-08:30. 

 

כהערת אגב, סכום עלות חוברת המכרז הינו הגבוה ביותר שנתקלנו בשנים האחרונות  .2.2

 לרכישת חוברת והשתתפות במכרז.

 

התשלום עומדות בהוראות חוק מוסר לתשלומים  האם ההוראות בדבר –לחוברת המכרז  3וד עמ .3

 לספקים?

 כן. 

 

בקש להבהיר כי לא תבוצע התקנת נ  –לחוברת המכרז    3וד  עמלהוראות ותנאים כלליים,     2.4סעיף   .4

ככל שתעמדו  מיגון בהתאם לדרישות חברת הביטוח. כלי הרכב יסופקו בהתאם למפרט הנדרש.

מפורטת מהי מערכת המיגון הנדרשת לצורך בדיקה האם על דרישתכם זו, אנא הבהירו בצורה 

 בכלל ניתן לספקה ולצורך תמחור.

 הבהרה:

 הדרישה הינה להתקנת "מיגונית" מסוג "איתוראן".

 
רישיון יבואן ניתן על פי חוק רישוי  –לחוברת המכרז  4וד עמלהוראות ותנאים כלליים,   3.2סעיף  .5

 .2016-התשע"ושירותים ומקצועות בענף הרכב, 

 המציעים מופנים לאופן ניסוח סעיף זה, הכולל כל דין.

 
 לחוברת המכרז: 5וד עמ .6

 



 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ
 4X4 לאספקת טרקטור משא 26/2019' מס מכרז

 16מתוך  3עמוד 
 

 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     
 
3 

 

 

לא קיים נספח בו יש אישור רואה חשבון למחזור  –להוראות ותנאים כלליים  4.5 עיףס .6.1

הכספי ולמצב התאגיד )לא ברשימת הנספחים וגם לא מצורף( כמו כן, לא ברור מדוע נדרש 

 כאשר מדובר ביבואני רכב.אישור זה, 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –למסמכי המכרז  5להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  4.5 עיףס

 

. כמו כן, יש הבדל בין 4.9בס'  לא מפורטים איזורים –להוראות ותנאים כלליים  4.6 עיףס .6.2

רישיון עסק לרישיון מוסך )רישיון המונפק על ידי משרד התחבורה(. בנוסף, על פי רוב לא 

 נדרש לספק אישורים כאלו. אנא הבהירו כוונתכם.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא:  5להוראות ותנאים כלליים, עמוד  4.6 עיףסבמקום האמור ב

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

המציע, להפעלת מוסכים מורשים. רשימת וכתובות המוסכים ושמות מנהלי המוסכים. 

 ההתקשרות."מציע שהתקשר עם בעל מוסך כאמור לעיל, יצרף להצעתו גם את הסכם 

 

 לחוברת המכרז: 7-6ודים עמלהוראות ותנאים כלליים,   6סעיף  .7

 גובה ערבות ההצעה גבוה מהמקובל במכרזים מסוג זה ונבקש להפחיתו. .7.1

 הבקשה נדחית.

 

לא מקובל שערבות ההצעה מהווה פיצוי מוסכם, אלא בטוחה להתחייבויות הספק ולנזקי  .7.2

 המזמין כתוצאה מהפרה.

 נדחית.הבקשה 

 

 לחוברת המכרז: 8וד עמלהוראות ותנאים כלליים,   8.5-8.4סעיפים  .8

 שנים אינה סבירה. 3-דרישתכם לשירות ואחריות מלאים ל

 נבקש להפחית את תקופת האחריות לתקופה של שנתיים. .8.1

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"המחיר כולל שתי שנות למסמכי המכרז, יבוא:  8בעמוד  8.5במקום האמור בסעיף 

 שירות ואחריות לכל טרקטור וזאת מיום אספקתו."

 

שירות אינו כלול במסגרת האחריות. כל הטיפולים השוטפים והתיקונים אשר אינם  .8.2

במחיר. מכוסים במסגרת אחריות )שבר, תאונה וכו'( הינם בתשלום נוסף ואינם כלולים 

בהמשך המכרז מוגדרים "נזקים תאונתיים" אשר אינם במסגרת השירות והטיפולים, אך 

 סעיף זה הינו בסתירה.

 הבקשה נדחית.

 

תשומת ליבכם, שאם אשכול גליל מערבי יעמוד על דרישתו לקבל שירות ואחריות מלאים ל .8.3

 המקסימלי שנקבע על ידי האשכול.שנים, לא ניתן יהיה להציע כלי רכב בטווח המחיר    3-ל
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 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 8.1המציעים מופנים לאמור בתשובה 

 

 לחוברת המכרז: 11וד עמלהוראות ותנאים כלליים,   14.2סעיף  .9

 .למכרז( 43להסכם )עמ'  13סכום הערבות שונה מהסכום המפורט בנספח ובסעיף  .9.1

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. __המציעים מופנים לאמור בתשובה 

 

סכום הערבות אינו פרופורציונלי למכרז זה והינו גבוה משמעותית מהמקובל במכרזים  .9.2

 35,000כמו שכתוב בנספח, אך גם סכום של ₪  55,000דומים )ודאי אם יידרש סכום של 

 ש"ח הינו גבוה מהמקובל(.

 הבקשה נדחית.

 

, וכן אישור עריכת ביטוח לא צורף. שימו 3-ולא ב 1-נוסח ערבות הבנקאית הינו בנספח ב .9.3

, נוסחי אישור קיום הביטוח הינם 15.5.2019לב כי על פי חוזר המפקח על הביטוח מיום 

 נוסחים אחידים.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ערבות " כי המכרז:למסמ 11להוראות ותנאי כלליים, בעמוד  14.2.1במקום האמור סעיף 

, לקיום התחייבויות המציע, האשכולאוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת 

המחירים לצרכן במועד כשסכום זה צמוד למדד ₪,  35,000שיהיה בסכום של  בסכום

. הערבות תוצא על ידי בנק בישראל. ערבות הביצוע הקובע )להלן: "ערבות הביצוע"(

לעיל. תוקף ערבות הביצוע   14.1ממועד ההודעה כאמור בסעיף  עד לשנתיים  תהיה בתוקף  

 . נוסחיוארך כך שתהיה בתוקף לכל המוקדם עד שנה ממועד הזמנת הטרקטור האחרונים

 "המצורף להזמנה זו. 1-בותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך  הערבות

 

 .טלמבו –למסמכי המכרז  11להוראות ותנאי כלליים, בעמוד  14.2.2סעיף 

 

למה הכוונה "כל מסמך אחר שיידרש על ידי האשכול"? מדובר בהגדרה כללית שאינה  .9.4

 מקובלת.

 הבהרה:

 הכוונה למסמכי הנדרשים עפ"י דין לצורך ההתקשרות.

 

 :למסמכי המכרז 18-17 ים, בעמוד1-נספח אהצעת המציע,  .10

ימים לאחר קבלת  30התשלום לא מבוצע באמצעות קיזוז, אלא  ל פי המכרז,ע – 15סעיף  .10.1

 התשלום, באמצעות חשבונית שמוציא האשכול לספק. אנא הבהירו.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במידה ונזכה אנו "למסמכי המכרז, יבוא:    17, בעמוד  1-נספח אל  15במקום האמור בסעיף  

מהתמורה כולל מע"מ שנקבל  3%לאשכול עבור ניהול מכרז זה סכום בשיעור של נשלם 

אנו נשלם "(.  האשכול)להלן: "תמורת    עבור כל סכום שנקבל בגין הזמנת טרקטור מאיתנו
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יום מיום שנקבל תשלום מהאשכול עבור רכישת  30בתוך  ת האשכולתמורלכם את 

 " .הטרקטור

שנים ולהציע  3לספק אחריות ושירות מלאים למשך לעיל. לא ניתן  8ראו  – 16.6 סעיף  .10.2

הצעה מתחת למחיר המקסימום שנקבע. נבקש שהאחריות תינתן ללא יותר משנתיים וכן 

 כי טיפולים ותיקונים שאינם במסגרת אחריות היצרן יהיו בתוספת תשלום.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

כי אנו נספק "המכרז, יבוא: למסמכי  18, בעמוד 1-נספח אל 16.6במקום האמור בסעיף 

לאשכול תעודת אחריות יצרן או יבואן לתקופה שנתיים, וכן ניתן שירות מלא בתקופת 

 "לרשות. ועל כל רכיבי הטרקטור ממועד אספקתאחריות זו, וזאת 

לא ברורה הכוונה של הסעיף והוא חסר היגיון. נבקש כי ככל שתהיה הפרה של  – 19 עיףס .10.3

 ההסכם, על המזמין להודיע לספק ולאפשר לו לתקן.

 הבקשה נדחית.

חודשים  6תוקף ההצעה. לא מקובל שההצעה תוארך לפי שיקול דעת המזמין.  – 21 עיףס .10.4

ל זוכה ולהתקשר עימו. לאחר הינה תקופה ארוכה מספיק בשביל לקבל החלטה, להודיע ע

 מכן, תפקע ההצעה.

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 21-19, עמודים 2-נספח אהצעת המחיר,  .11

 '.3-המפרטים מצורפים כנספח ב – 1 עיףס .11.1

 ההערה אינה ברורה.

שנים ולהציע   3לעיל. לא ניתן לספק אחריות ושירות מלאים למשך    8ראו    –  2.3-2.2סעיפים   .11.2

הצעה מתחת למחיר המקסימום שנקבע. נבקש שהאחריות תינתן ללא יותר משנתיים וכן 

 כי טיפולים שוטפים ותיקונים שאינם במסגרת אחריות היצרן יהיו בתוספת תשלום.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, יבוא: למסמכי המכרז 19, עמוד 2-נספח אלהצעת המחיר,  2.2במקום האמור בסעיף 

על כל רכיבי הטרקטור ממועד אספקתה  נתיים"אחריות יצרן או יבואן לתקופה של ש

 "לרשויות האשכול.

 

 .3-המפרט בנספח בלהסכם האספקה,  2.3 עיףס .12

 אין שאלה.

 

ימים. בסעיף  30בסעיף זה נכתב  –אספקה  –למסמכי המכרז  35להסכם הספק, עמוד  2.4 עיףס .13

 :ב שלושים )מאה ועשרים( ימי עסקיםנכת 11.1

 אנא הבהירו את הסעיפים והסדירו את הסתירה. .13.1

 .ימי עסקים לכל הפחות 45-נבקש כי ימי האספקה לא יפחתו מ .13.2

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק מתחייב לספק "למסמכי המכרז, יבוא:    35להסכם הספק, בעמוד    2.4במקום האמור בסעיף  

 ".הוצאת הזמנת הטרקטוריםימים מיום  45ך את הטרקטורים לאשכול בתו
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בגין כל יום איחור " למסמכי המכרז, יבוא: 44להסכם הספק, בעמוד  11.1במקום האמור בסעיף 

 מיום )ארבעים וחמישה( ימים 45-לשימוש מעבר ל ניםמוכ םכשה אספקת הטרקטוריםב

₪  500 בסך של לאשכולבפיצוי מוסכם  הספק, יחויב האשכולידי -על ההזמנה לספק המצאת

₪  1,000מוסכם של ואילך ישלם הספק פיצוי  45-החל מהיום הויום,  45עד  של ליום לאיחור

כנגד הספק,  לרשויות האשכוללאשכול ו/או מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים וזאת  ,ליום

 " בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בעניין.  האשכולידי  -אלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת על

 

טרקטור משא אינו מסופק  –מערכות מיגון  –למסמכי המכרז  35להסכם הספק, עמוד  2.5 עיףס .14

שתעמדו על דרישתכם זו, אנא ככל  עם מערכת מיגון כנגד גניבה ופריצה. נבקש להסיר דרישה זו.

הבהירו בצורה מפורטת מהי מערכת המיגון הנדרשת לצורך בדיקה האם בכלל ניתן לספקה ולצורך 

 תמחור.

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 36להסכם הספק, עמוד  2.9 עיףס .15

אין בהכרח צורך להחזיר את כלי הרכב לספק. על המזמין לציין מהם הפגמים והחוסרים  .15.1

 ולתת לספק הזדמנות לתקן את הפגמים.

 הבקשה מתקבלתב אופן הבא:

במידה "למסמכי המכרז, יבוא:    36להסכם הספק, עמוד    2.9  עיףסבמקום האמור ברישאת  

והרישיונות, האישורים וההיתרים ו/או אופן ביצוע האספקה לא נמצאו תקינים ו/או לא 

, יודיע על כך האשכול לספק, והספק יתקן אותם על חשבונו המפקח ןנעשו לשביעות רצו

הטרקטור על חשבונו של  ווחזריום, י 30יום. היה וההפרות לא יתוקנו בתוך  30בתוך 

ידי המפקח -הספק לספק לצורך תיקון הפגמים כאשר במקביל יירשם פרוטוקול על

 ":במסגרתו ירשם

 

אינו פרופורציונאלי בכל קנה מידה ומהווה   ש"ח ליום  500פיצוי מוסכם בשיעור של    –  2.9.7 .15.2

ליום! במכרזים מסוג זה נהוג להטיל פיצוי מוסכם בגין איחורים בשיעור של לא   1%כמעט  

 .11.1לשבוע. כמו כן, סעיף זה סותר את סעיף  1%עד  0.5% -יותר מ

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 הספק איחר  מכרז, יבוא: "למסמכי ה  36להסכם הספק, עמוד    2.9.7  עיףסבמקום האמור ב

₪ בצירוף לכל יום איחור  250באספקה ישלם הספק לאשכול פיצוי מוסכם בשיעור של 

 ".להוכיח נזק כלשהו דרשמהמועד שנקבע למסירת החזקה, כל זאת מבלי שהאשכול נ

 

נבקש כי חילוט הערבות יבוצע לאחר מתן  –למסמכי המכרז  35להסכם הספק, עמוד  2.10 עיףס .16

ימים מראש ומתן אפשרות לספק לתקן את ההפרה. כמו כן, לא סביר לחלט  14הודעה מוקדמת 

 את הערבות וכן לגבות בנוסף פיצוי מוסכם.

 .6המציעים מופנים להוראות סעיף 
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נבקש שתבוצע הדרכה אחת בלבד באופן  –למסמכי המכרז  37להסכם הספק, עמוד  3.4 עיףס .17

מרוכז לקציני הרכב הרלוונטיים של הרשויות אשר הזמינו את הכלים, ככל שכלל נדרשת הדרכה 

 כזו לכלי רכב מסוג טרקטור משא. במסגרת ההדרכה יסופקו ספרי רכב וכתבי אחריות כנדרש. 

 הבקשה נדחית.

 
רישיון יבואן ניתן על פי חוק רישוי שירותים  –למסמכי המכרז  37להסכם הספק, עמוד  4.4 עיףס .18

 .2016-ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו

 הנ"ל. 4.4המציעים מופנים לנוסח סעיף 

 
  –למסמכי המכרז  37להסכם הספק, עמוד  4.6 עיףס .19

 בלבד.ה' אשר מהווים ימי עבודה -נבקש שניידת השירות תהיה זמינה בימים א' .19.1

נבקש שזמן מתן השירות יהיה לא פחות משני ימי עסקים. אין אפשרות לעמוד בדרישת  .19.2

 שעות )ודרישה זו סותרת את הנדרשת בהמשך ההסכם(. 5הזמינות של 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק מצהיר ", יבוא: למסמכי המכרז 37להסכם הספק, עמוד  4.6במקום האמור בסעיף 

תהיה בבעלותו ו/או ברשותו לפחות ניידת שירות אחת  ההסכםומתחייב כי לאורך כל תקופת 

בכל שבוע טרקטורים, ואשר תהיה זמינה לאורך כל שעות היממה  ללמתן שירותי תחזוקה ותיקון  

של הטרקטור.   ולמתן טיפול ואחזקה במקום הימצאות מיום ראשון עד יום חמישי, למעט חגים,

מרגע  שני ימי עסקיםידי ניידת השירות ייעשה בתוך -ק מתחייב כי מתן הטיפול עלהספ

 "הקריאה.

 
 למסמכי המכרז: 40-37להסכם הספק, עמוד  5 עיףס .20

 שנים אינה סבירה. 3-דרישתכם לשירות ואחריות מלאים ל .20.1

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק "למסמכי המכרז, יבוא:  37להסכם הספק, בעמוד  5.1האמור בסעיף  במקוםפ

ממועד מסירת החזקה   לפחות  חודשים  24לתקופה של    לטרקטוריםיעניק אחריות מלאה  

, ותכלול ידי היצרן ואחריות היצרן בעניין-כל זאת במנותק מאחריות הניתנת על בהן

 " .הסכם הספקזה, ובמסמכי המכרז ו 5שירות כמפורט להלן בסעיף 

 נבקש להפחית את תקופת האחריות לתקופה של שנתיים. .20.2

 לעיל במסמך תשובות לשאולת הבהרה זה. 20.1ראו תשובה 

שירות אינו כלול במסגרת האחריות. כל הטיפולים השוטפים והתיקונים אשר אינם  .20.3

 במחיר.מכוסים במסגרת אחריות )שבר, תאונה וכו'( הינם בתשלום נוסף ואינם כלולים 

 לעיל במסמך תשובות לשאולת הבהרה זה. 20.1ראו תשובה 

בנוסף כולל השירות שיינתן ע"י הספק: הרצת הטרקטור, וכןם עלות עבודה וחלקים של 

 הטיפולים השוטפים שיבוצעו במועדים בהתאם להגדרות הייצרן.

ון או אחריות היצרן הינה בהתאם להוראות כתב האחריות והדין, וכוללת אחריות לתיק .20.4

הדרישות המפורטות בסעיף  החלפה רכיבים פגומים כתוצאה מפגם בחומרים או בייצור.

 זה אינן סבירות ומקובלות, ולא ניתן למלאן.

 הדרישה אינה עולה ממסמכי המכרז.
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לתשומת ליבכם, שאם אשכול גליל מערבי יעמוד על דרישתו לקבל שירות ואחריות מלאים  .20.5

 .כלי רכב בטווח המחיר המקסימלי שנקבע על ידי האשכול  שנים, לא ניתן יהיה להציע  3-ל

 לעיל במסמך תשובות לשאולת הבהרה זה. 20.1ראו תשובה 

בסעיף זה, טיפולים תקופתיים אינם כלולים במסגרת השירות. סעיף זה  – 5.8 עיףס .20.6

 מקובל, אך סותר סעיפים קודמים.

 הבקשה אינה ברורה.

 נבקש כי: – 5.9 עיףס .20.7

 ימי עסקים. 2התיקונים יהיה תוך יצוע ב .20.7.1

 רק לאחר תיקון שאורך יותר מכפל שעתון. –אספקת רכב חלופי  .20.7.2

 נבקש כי זמני התיקון יהיו על פי חוק שירותים ומקצועות בענף הרכב. .20.7.3

 הבקשה מתקבלתב אופן הבא:

הספק "למסמכי המכרז, יבוא:    39-38להסכם הספק, בעמודים    5.9במקום האמור בסעיף  

 )למעט תקלה ואו קלקול אשר מקורם כתוצאה מתאונה קבל לטיפול בכל תקלה  מתחייב ל

ושאינה  ( ו/או כתוצאה מפעולה בזדון ו/או כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרן

רשות מרגע ש ימי עסקים 2, זאת תוך לטרקטוריםשיגרמו  במסגרת טיפול שגרתי

הודיעה לספק על התקלה ו/או הקלקול או מיום שנודע לספק על התקלה,  האשכול

 מובהר בזאת כי ימי שבת וחג לא יובאו במניין השעות לעניין סעיף זה.   המוקדם מבניהם.

 זמן השהייה במוסך לתיקון התקלה יהיה ע"פ שעתון יצרן. 

הספק  רשאיקוי ע"פ שעתון יצרן כאמור לעיל בסעיף זה, במקום תיקון התקלה או הלי

להעביר לידי הרשות המקומית הרלוונטית טרקטור חלופי שיהיה בעל מפרטים טכניים 

( שנים ממועד התקלה )להלן: "הטרקטור 3זהים, וששנת יצורו יהיה עד שלוש )

עסקים ימי  2החלופי"(. הטרקטור החלופי יימסר לרשות האשכול הרלוונטית בתוך 

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

, וזאת עד השבת הטרקטור התקול. מסירת הטרקטור החלופי התקלה, המוקדם מבניהם

לרשות האשכול הרלוונטית והשבתה לספק תהיה על חשבון הספק בלבד. מובהר בזאת, 

 "התקולה מעל לשבועיים.כי בכל מקרה לא יארך הטיפול בטרקטור

לא מקובל שהאשכול יבצע תיקונים בעצמו ויחייב את הספק בתיקון, עוד  – 5.15 עיףס .20.8

טרם הגיע מועד התיקון על ידי הספק. אם האשכול יחליט לבצע תיקונים אלה בעצמו, 

 תיקונים אלו יהיו על אחריותו ועל חשבונו של האשכול.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –למסמכי המכרז  39להסכם הספק, בעמוד  5.15סעיף 

הפיצוי המוסכם לא מוסכם כלל במקרה זה ונבקש להסירו. מדובר בסעיף  – 5.16 עיףס .20.9

 דרקוני שאינו מקובל.

 הבקשה נדחית.

 לא מקובל ונבקש להסירו. – 5.17 עיףס .20.10

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –למסמכי המכרז  39להסכם הספק, בעמוד  5.17סעיף 
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הקביעה האם מדובר בנזק תאונתי הינה של המחלקה הטכנית של הספק ושל   –  5.20  עיףס .20.11

היצרן ואינה בסמכות ותחום המומחיות של המנהל או האשכול. סעיף זה אינו סביר, לא 

 מקובל ולא קיים במכרזים מסוג זה.

 הבקשה נדחית.

 עט נזקים תאונתיים )כפי שהוגדרו(, ככל שלא תוקנו.ולמ –. 5.24 עיףס .20.12

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בתום "למסמכי המכרז, יבוא:  40להסכם הספק, בעמוד  5.24במקום האמור בסעיף 

יהיה במצב תקין ושלם ולא פגם למעט  שהטרקטורתקופת האחריות מתחייב הספק 

 ".)כפי שהוגדרו(, ככל שלא תוקנו ולמעט נזקים תאונתיים ,בלאי טבעי

חלפים, חומרים וטיפולים יהיה על חשבון הרשויות / האשכול גם במהלך  – 5.26 עיףס .20.13

 תקופת האחריות, למעט תיקוני תקלות שבוצעו במסגרת אחריות היצרן.

 הבקשה נדחית.

 /לא מקובל. האחריות לביצוע טיפולים שוטפים הינה אחריות של הרשויות  – 5.27 עיףס .20.14

ימי עסקים, ולאחר מכן יסופקו   2האשכול. תיקונים יבוצעו במסגרת לוחות הזמנים לעיל )

רכבים חלופיים(. הפיצוי המוסכם אינו מוסכם, לא תוספת דמי השכירות של הטרקטור 

 החלופי וודאי לא זכות הרשויות לתבוע נזקים מהספק.

 הבקשה נדחית.

רק במקרה של הפרה! האשכול לא רשאי זכות האשכול לחלט ערבות הינה  – 5.28 עיףס .20.15

לחלט את הערבות ללא סיבה, ועוד בנוסף לכל הקנסות ודמי השכירות המבוקשים. 

 דרישות האשכול במכרז זה אינן סבירות וחורגות לגמרי מגדר המקובל.

 הדרישה אינה ברורה, ואינה עולה ממסמכי המכרז.

 

 המכרז:למסמכי  42-40להסכם הספק, עמודים  6 עיףס .21

 במקרה של הפרה החוזה, על האשכול להודיע לספק בכתב אודות ההפרה. – 6.1 עיףס .21.1

 זה כתוב.

ימים מקבלת ההתראה. התראה  14יש לאפשר לספק לתקן את ההפרה תוך  – 6.2 עיףס .21.2

 ימים אינה מקובלת. 3של 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

לא תוקנו "המכרז, יבוא: למסמיכ  40להסכפ הספק, בעמוד  6.2במקום האמור בסעיף 

 ו ( ימים או במועד אחר אשר קבע14) עשרה-ארבעהליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך 

היה האשכול רשאי לבטל י, מיום קבלת/הודעת ההתראה,  ו/או רשויות האשכול  האשכול

הספק לפרק זמן משתנה ולבצע את אשר נדרש לביצוע ם  את החוזה, להפסיק את החוזה ע

לאשכול לאדם אחר ולחייב את הספק בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו  וסרו/או למ ובעצמ

 ."בנדוןו/או רשויות האשכול 

חילוט הערבות צריך להתבצע לאחר הודעה לספק על ההפרה ומתן הזדמנות לספק לתקן  .21.3

 ימים. 14את ההפרה במשך תקופה של 

 דרישה זו לא עולה ממסמכי המכרז.

 כל הפרה הינה הפרה יסודית? זה מנוגד לדיני החוזים והפסיקה בישראל. – 6.5 עיףס .21.4
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 השאלה אינה ברורה.

ניתנת אפשרות לספק לתקן, בסעיף   6.2-ו  6.1חסר היגיון. אם בסעיף    6.6.1  עיףס  –  6.6  עיףס .21.5

, 6.6.5זה האשכול יכול לבטל את ההסכם באופן מיידי בשל כל הפרה. לאחר מכן, בסעיף 

ימים. אנא הבהירו את הסתירות בין כל  10פשרות לספק לתקן הפרה יסודית תוך  ניתנת א

 סעיפי הביטול.

 הדרישה אינה עולה מממסכי המכרז.

סעיף זה שוב סותר סעיפים קודמים. במקרה של הפרה, יש להודיע לספק  – 6.7 עיףס .21.6

ולאפשר לתקן. ככל שלא תוקנה ההפרה, רק אז אפשר לבטל את ההסכם, לחלט ערבויות 

 וכו'.

 הדרישה אינה עולה מממסכי המכרז.

 

 למסמכי המכרז: 42להסכם הספק, עמוד  7 עיףס .22

נבקש שהאשכול יקזז )לא ברורה הכוונה בלעקל( סכומים קצובים, רק לאחר  – 7.3 עיףס .22.1

 ימים מראש, של סכומים אשר הספק יהיה חייב לו על פי הסכם זה. 14הודעה בכתב 

 הבקשה נדחית.

כולל מע"מ מהתמורה כולל מע"מ? אנא  3%הסעיף לא ברור. האם מדובר ב 7.5 סעיף .22.2

 לאשכול לצורך תמחור כלי הרכב. הבהירו בדיוק מהו גובה התשלום

 הבהרה:

 .מהתמורה ללא המע"מ 3%

 אינו עומד בדרישות חוק מוסר תשלומים לספקים. 7.6 עיףס .22.3

 מתקבלתב אופן הבא:הבקשה 

 אשכול ה"למסמכי המכרז, יבוא:  42להסכם הספק, בעמוד  7.6במקום האמור בסעיף 

ם בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז ו/או ניכוי ושלם לספק כנגד כל חשבון את הסכי

חוק מוסר תשלומים  פי-ידי המנהל או הנדרשים על-ו/או הפחתה כפי שפורטו על

מתום החודש בו הגיש הספק  ימים( 45) ארבעים וחמישהבתוך  2017-לספקים, תשע"ז

 חשבון לאשכול."

 

נבקש כי ההצמדה תהיה לשיעור עליית  –למסמכי המכרז  43-42להסכם הספק, עמודים  8 עיףס .23

 היורו.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הצעת הספק "יבוא: למסמכי המכרז,  43להסכם הספק, בעמודים  8בסעיף במקוטם האמור 

ידי האשכול. -( חודשים מיום חתימת ההסכם על24במכרז תעמוד לתקופה של עשרים וארבעה )

לאשכול זכות להאריך את תקופת הסכם זה, כך שהצעת הספק תעמוד לתקופה נוספת של שניים 

( 12( החודשים הראשונים וכן שניים עשר )24) ( חודשים נוספים )עשרים וארבעה12עשר )

( חודשים(, ככל שיבחר בכך האשכול, יקראו 36הכל שלושים וששה )-החודשים הנוספים )סך

 טרקטורים לספק את ה  ספקבכל התקופות האמורות לעיל, מתחייב הלהלן: "תקופת ההסכם"(.  

כאשר הסכם הספק, וזאת  במחיר כפי שהציע במסגרת המכרז ובתנאים זהים לתנאים האמורים ב

שיפורסם ע"י בנק ישראל במועד ההזמנה. למען הסר ספק,  המחיר המוצע צמוד לשער היורו 
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מוגבל, ולכן ככל שהמחיר המוצע בהתאם לשער היורו  טרקטוריםתקציב החברה לרכישת ה

. טרקטוריםשלא לרכוש את ה אשכולה הרכישה יהיה גבוה מהתקציב, רשאי הידוע במועד

 בחוזה זה."אשכול באה להוסיף ולא לגרוע מכל זכות אחרת של ה הוראה זו

 

 למסמכי המכרז: 43להסכם הספק, עמוד  9 עיףס .24

המחאת עבודות מותרת, ואינה דורשת את אישור האשכול. ישנן עבודות תיקון   –  9.1  עיףס .24.1

במוסך, הובלת כלי רכב וכו', שמבוצעות על ידי צדדים שלישיים )כולל מוסכים חיצוניים(, 

 לפי שיקול דעת הספק.

 הנ"ל. 9.1המציעים מופנים לנוסח סעיף 

 ., בכפוף להחזרת הערבות הבנקאית המקורית9.5 סעיף .24.2

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא משפט חדש כדלקמן:  43להסכם הספק, בעמוד  9.5בסוף סעיף 

"לאחר שתופקד הערבות בידי איגוד הערים והוא יצורף לפוליסות הביטוח, תושב 

 העברות הבנקאית שניתנה לאשכול."

 

 למסמכי המכרז: 44-43להסכם הספק, עמודים  10 עיףס .25

 ימים מראש. 14קיזוז יש לבצע לאחר מתן הודעה בכתב  – 10.7 עיףס .25.1

 הבקשה נדחית.

מוסכם ככל שהתביעה הינה בקשר עם יחסי עובד מעביד בין עובדי הספק /  – 10.8 סעיף .25.2

 נותני שירותים של הספק, אך לא מכל סיבה אחרת.

 .הדריהש אינה עולה מנוסח הסעיף

 

סעיף זה סותר סעיפים רבים אחרים של פיצוי   –למסמכי המכרז    44להסכם הספק, עמוד   11  עיףס .26

בסכומים המפורטים הינו גבוה באופן חריג מהמקובל. נבקש להגביל את פיצוי מוסכם  מוסכם.

 ש"ח לשבוע. 500-הפיצוי המוסכם ל

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 13המציעים מופנים לתשובה 

 

 למסמכי המכרז: 46-45להסכם הספק, עמודים  13 עיףס .27

נבקש להפחית את הסכום גובה ערבות הביצוע גבוה מהמקובל בקשר להסכמים מסוג זה.  .27.1

 ש"ח. 25,000-ל

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

להבטחת למסמכי המכרז, יבוא:  45להסכם הספק, בעמוד  13.1במקום האמור בסעיף 

פי הסכם זה, יפקיד הספק בידי האשכול לפני -ביצוע וקיום התחייבויותיו של הספק על

ירים לצרכן החיובי בלבד, מועד החתימה על ההסכם, ערבות בנקאית, צמודה למדד המח

₪ )במילים: עשרים וחמש אלף  25,000בנוסח המוצע המצורף )או בדומה לו( על סך 

 "שקלים חדשים(, כמפורט בנספח א' להסכם זה.
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. המציעים יעשו 1נספח למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח ערבות ביצוע כ

למסמכי  49שצורפה בעמוד  הנ"ל במקום נוסח הערבות הבנקאית 1שימוש בנספחל 

 המכרז.

ימים מראש  14חילוט הערבות צריך להתבצע רק לאחר מתן התראה בכתב  – 13.5 עיףס .27.2

 ומתן אפשרות לספק לתקן את ההפרה.

 דרישה זו לא עולה ממסמכי המכרז.

הערבות אינה פיצוי מוסכם, ויש לחלטה רק כנגד נזק אשר נגרם. לא ניתן  – 13.6 עיףס .27.3

 ש"ח על הפרה כגון איחור של יום בביצוע שירות. הסעיף אינו סביר.  55,000  לחלט סכום של

 הדרישה אינה עולה ממסמכי המכרז.

אינו סביר. לא ייתכן שהחזר הערבות מותנה בויתור תביעות מצד הספק.  13.7 עיףס .27.4

הערבות נועדה כבטוחה לביצוע התחייבויות הספק, ולא ניתן להחזיק את הערבות כ"בת 

ד שהספק יוותר על תביעות במקרה של הפרת ההסכם / חובת תשלום על ידי ערובה" ע

 האשכול. 

 הבקשה נדחית.

 , וגם הוא שגוי )ראו להלן(.1-נוסח הערבות הינו בנספח ב .27.5

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 27.1ראו תשובה 

 

ראו  .6סעיף זה חוזר על האמור בסעיף  –למסמכי המכרז  47-46להסכם הספק, עמודים  14 עיףס .28

זה )אשר יש למחקו בכל מקרה, כי הוא  14לעיל אשר כולן רלוונטיות לסעיף  6הערות לגבי סעיף 

 (.6חוזר על האמור בסעיף 

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 47להסכם הספק, עמוד  15 עיףס .29

בקש כי השיפוי יהיה בקשר לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו בפועל לאשכול נ  –  15.2  עיףס .29.1

ונפסק בפסק דין חלוט אשר הינם באחריות הספק. כמו כן, נבקש כי האשכול יודיע על 

 הדרישה / תביעה לספק באופן מיידי ויאפשר לספק להתגונן כנגד תביעה זו.

 הבקשה נדחית.

 ימים מראש. 14הודעה בכתב קיזוז יש לבצע לאחר מתן  – 15.3 עיףס .29.2

 ראו לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.

 

דרישה זו לא מקובלת ומונעת  – 16.1סעיף  –למסמכי המכרז  47להסכם הספק, עמוד  16 עיףס .30

מהספק לפנות לערכאות כאשר הפרשנות של הסתירות על ידי המנהל לא מקובלת על הספק. לא 

אפריורית על טענות ומאשר כי החלטת המזמין / מנהל סופית ומקובלת ייתכן כי הספק מוותר 

 נבקש לשמור על הזכות לפנות לערכאות במקרה של סתירה. -עליו  

 הבקשה נדחית.

 

 למסמכי המכרז: 49, עמוד 1-מסמך בנוסח ערבות בנקאית,  .31

 נוסח הערבות הבנקאית שגוי. .31.1
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 השם למעלה אינו נכון. .31.2

ל מנת להגדיר מיהו הספק )בדומה לערבות ההצעה(, כמה יש לבצע תיקונים והתאמות ע .31.3

 חודשים ממועד הנפקת הערבות תשרוד הערבות וכו'.

 למכרז. 14.2הסכום בנספח שונה מהסכום בסעיף  .31.4

בנוסף, סכום הערבות אינו פרופורציונלי למכרז זה והינו גבוה משמעותית מהמקובל  .31.5

 ש"ח. 25,000-במכרזים דומים. נבקש להפחיתו ל

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 27.1ראו תשובה 

 

מסמך זה לא ברור. ככל שיתבצעו  –למסמכי המכרז  50, עמוד 2-מסמך בנוסח העדר תביעות,  .32

תיקונים מחוץ לאחריות היצרן / טיפולים שוטפים, לא ניתן יהיה לחתום על מסמך זה, משום 

 הסכומים לפי הצעת הספק למכרז.שהסכומים אשר יגיעו לספק יהיו נוספים על 

 השאלה אינה עולה ממסמכי המכרז.

 

 טרקטור משא דיזל: – 52-51, עמודים 3-מסמך במפרט טכני,  .33

 .ק"ג 710נבקש להציע כלי רכב בעל כושר העמסה כללי של  – 9 עיףס .33.1

 ס"מ. 26נבקש להציע כלי רכב בעל מרווח גחון של  – 10.4 עיףס .33.2

 וחסרי משמעות לאשכול לרשויות.מדובר בשינויים לא מהותיים 

 

 MULE PROמפרט הטכני מתבסס על דגם  – טכניהמפרט ה –למסמכי המכרז  52-51 יםעמוד .34

 דרישה זו מכוונת לדגם מסוים ומגבילה להציע דגמים אחרים בשוק.

 הבקשה נדחית.

 המפרט הטכני הינו לפי דרישות רשויות האשכול.

 

דרישתנו להציע סוג  –צילינדר  3סוג מנוע  –למסמכי המכרז  51למפרט הטכני, בעמוד  12.2סעיף  .35

 צילינדר. 2מנוע עם 

 הבקשה נדחית.

 

בטרקטור משא אין צורך ב"הגה  –הגה כח  –למסמכי המכרז  51למפרט הטכני, בעמוד  15סעיף  .36

 אבקש להסיר דרישה זו.  –מסוים    ₪ וזה מיותר ואף מכוון לדגם  7,000כוח". זה מיקר את הכלי ב 

 הבקשה נדחית.

 

ס"מ  140 –מידות משטח משא אחורי  –למסמכי המכרז  52למפרט הטכני, בעמוד  19.4סעיף  .37

אבקש שמידות הארגז יענו לכלל  –דרישה זו מכוונת לדגם מסוים  –ס"מ לפחות  140לפחות / 

 לפחות .ס"מ  138ס"מ לפחות /  96הדגמים המוצעים בשוק במידות 

 הבקשה נדחית.

 המפרט הטכני הינו לפי דרישות רשויות האשכול.
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 הבהרה: .38

. המציעים יעשו שימוש 2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח הצעת מחיר כנספח 

 למסמכי המכרז. 19שצורף בעמוד  2-הנ"ל, במקום נספח א 2בנספח 
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 01.01.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 1-מסמך ב

 26/2019 מכרז פומבי מס'

 

 בנקאית נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________

 לכבוד

 בע"מגליל מערבי אשכול 

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם  _____ סניף                        נו הח"מ בנק א)הספק( ________________ לבקשת 

 .(הספק) ( שתדרשו מאתעשרים וחמישה אלף ₪ )במילים: ₪ 25,000לסילוק כל סכום עד לסך 

 

כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן:   המחירים לצרכןלמדד  סכום הערבות יהא צמוד  

 "המדד"( באופן הבא:

"המדד הבסיסי" היינו מדד חודש ______________ )* מנפיק הערבות ימלא את המדד האחרון הידוע 

 במועד הגשת ההצעות(. 

 "המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.

 הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.לסכום 

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי 

הצמדה בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק 

  .דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה -זאת. למען הסר ספק את דרישתכם 

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. חולט.

 .ממועד הנפקת הערבות(  שיירשם ______ חודשים)התאריך    ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______

 

 תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. דרישה בפקסימיליה 

 בכבוד רב,          

 

  ___________________________ 

 

   )בנק(                           

   

  



 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ
 4X4 לאספקת טרקטור משא 26/2019' מס מכרז
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 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     
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 01.01.2020למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 2-א נספח

 הצעת מחיר 

  26/2019 מס' פומבי  מכרזל

 4X4טרקטורי משא לאספקת 

 

 : 2-להסכם הספק כנסםפח דהמצורף  מפרט הטכניללאספקת הכלים בהתאם להלן הצעתי  1

 

מרבי בסך סכום של __________ ₪ )שלא יהיה גבוה מחיר  4X4עבור טרקטור משא בנזין  1.1

 ₪(. 72,000של 

סכום של __________ ₪ )שלא יהיה גבוה מחיר מרבי בסך  4X4עבור טרקטור משא דיזל  1.2

 ₪(. 76,000של 

 המחירים אינם כוללים מע"מ. 1.3

 

 המחיר כולל: 2

 .הובלה עד הרשות לכל מקום שתורה עליו 2.1

ועד אספקתה ממטרקטור  על כל רכיבי ה( שנים  2של שנתיים )אחריות יצרן או יבואן לתקופה   2.2

 לרשויות האשכול.

שעות מנוע, חלקי  200שירות מלא, לרבות טיפולי שטח באמצעות ניידת שירות, וטיפול כל  2.3

 חילוף, שמנים וכן כל דבר המתחייב מהטיפול בטרקטור.

תשלום כל האגרות לשם קבלת האישורים הנדרשים והמצאתם לאשכול לרבות: אגרות  2.4

האשכול כבעלים של הכלי/ם, או מי שהאשכול יורה שיהיה רישוי, תקינות רכב )טסט(, רישום  

 הבעלים.

אוגדן הוראות שימוש בשפה העברית והדרכת מי מטעם המזמין ו/או הרשות, לגבי הוראות  2.5

לעניין אופן השימוש, ההפעלה, בטיחות ותחזוקה של הכלי/ם. ההדרכה תתקיים במקום 

 ובזמן עליהם יורה המזמין או הרשויות. 

 

________________                    __________________ 

 חתימת המציע                                    יךתאר         

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                           

 אישור 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כי ביום _________ 

זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם המציע, כי אצל הצעת מחיר חתם/מו בפני על 

המציע התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין 

  זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.                           הצעת מחיר לחתימת המציע על 

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 


