
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

 

 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע

 מאזני גשראספקה, התקנה ואחזקת ל 07/2020מכרז מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 מ "אשכול רשויות גליל מערבי בע

 07/2020  פומבי מכרז

 

 

 אספקה,התקנה ואחזקת מאזני גשר ל

 

 

 הבהרהתשובות לשאלות 

 

 

 2020 יוניב 02
  



 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע
 לאספקה, התקנה ואחזקת מאזני גשר 07/2020מכרז מס' 

 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
2 

 

 

 07/2020במכרז פומבי מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה 

 

 החוזה – מסמך ב

 

יום מיום קבלת מיקום שטח  90מאזני הגשר יסופקו תוך  –למסמכי המכרז  47, עמוד 6.5סעיף  .1

 חתום והיתר חפירה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מאזני הגשר יסופקו "למסמכי המכרז, יבוא:  47לחוזה הספק, עמוד  6.5סעיף האמור בבמקום 

ידי האשכול, או פרק זמן אחר -( ימי עבודה ממועד שליחת ההזמנה על90לא יאוחר מתשעים )

 " ( ימי עבודה מיום שליחת ההזמנה לספק.90כפי שייקבע בהזמנה שלא יפחת מתשעים )

 

האם ידוע מהו המיקום למאזני הגשר ומהו סוג השטח  –למסמכי המכרז  47, עמוד 6.7.4סעיף  .2

ככל שיידרשו ההיתרים לביצוע עבודה בשטח עליו יורה המזמין  -בנוסף והקרקע במיועדים ?

 וכות בכך יהיו ע"ח המזמין.ות הכרההיתרים והעלוי

 הבהרה:

במועד פרסום מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה אין לאשכול מידע ביחס למיקום המדויק של 

 הצבת מאזני הגשר.

 

למעט במקרה של בדיקה ואישור של משרד הכלכלה על  –למסמכי המכרז  48, עמוד 7.2סעיף  .3

 קבלת התמורה.תקינות מאזני הגשר. דבר זה לא יהווה גורם המעכב את 

 הבקשה נדחית.

 

חודשים לפחות ממועד  24רשום אחריות  18.1בסעיף  –למסמכי המכרז  59-58, עמודים 18סעיף  .4

שנים מיום  3-הינו ל  כתוב שתקופת ההתקנה והאחזקה–  3עמוד  -ההתקנה.בהזמנה להציע הצעה

 ההתקנה. ממתי מתחילה תקופת האחריות ולמשך כמה זמן.?

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

הספק יעניק ", יבוא: למסמכי המכרז 59-58, עמודים לחוזה הספק 18.1סעיף במקום האמור ב

 שלושים וששהתעודת אחריות לאשכול ביחס לכל מאזני גשר שיסופקו ויותקנו על ידו למשך 

לרבות מחסום ) לפחות ממועד ההתקנה, על טיב ועל כלל רכיבי מאזני הגשר ( חודשים36)

לרבות לשבר, סדק, איכות וכיול. כמו  (,  , ארון שירות, חומרת מחשבRFIDחשמלי, רמזור, קוראי  

 " כן, הספק יהיה אחראי לנזקים כאמור בתקופה זו אף אם לא מכוסים בתעודת האחריות.

לאחר התקנת כל "למסמכי המכרז, יבוא:  63הספק, בעמוד לחוזה  22.5במקום האמור בסעיף 

מאזני גשר ואישור החשבון ע"י האשכול כאמור לעיל בהסכם זה, יפקיד הספק בידי האשכול 
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מהחשבון  10%חודשים בסכום בשיעור  36לעיל לתקופה של  19.1ערבות שתעמוד בתנאי סעיף 

 להלן: "ערבות האחריות"(."המאושר, אשר תשמש כבטוחה לאחריות לה התחייב הספק )

 

 

 מפרט דרישות מאזני גשר – 3-מסמך ב

 

מאחר ומדובר ברכישת מאזני גשר האם הכוונה שהספק  –למסמכי המכרז  75, עמוד 18סעיף  .5

 שנים אחזקה ?  3יספק קו תקשורת סלולרי רק לתקופה של 

 הבהרה:

למסמכי המכרז, יבוא:  75, עמוד 3-למפרט דרישות מאזני גזר, נספח ב 18במקום האמור בסעיף 

ת סלולרי הספק יתקין ויתחזק קו תקשור( חודשים,  36בתקופת האחזקה של שלושים וששה )"

 "להעברת הנתונים לאשכול.

 

 .אפ-ניתן לשלוח נתוני שקילה רק לדוא"ל ולא לוואטצ –למסמכי המכרז  75, עמוד 22סעיף  .6

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

למסמכי המכרז, יבוא:  75, עמוד 3-למפרט דרישות מאזני גזר, נספח ב 22במקום האמור בסעיף 

"נתוני השקילה יועברו באופן מיידי ואוטומטי ישירות לכל מקום עליו יורה האשכול, כך 

 שלאשכול יהיו נתונים בזמן אמת. המערכת תוכל לשלוח נתונים לתיבת דוא"ל."

 

 תטופל באותו יום.  10.00קריאת שירות שתשלח עד השעה    –י המכרז  למסמכ  75, עמוד  27.1סעיף   .7

 .09.00תטופל ביום המחרת עד השעה  – 10.01מהשעה 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 למסמכי המכרז, יבוא: 75, עמוד 3-למפרט דרישות מאזני גזר, נספח ב 27במקום האמור בסעיף 

 "שירות תיקונים:

 תטופל באותו היום. 10:00קריאה שתשלח עד השעה  27.1

 ."09:00תטופל עד ליום המוחרת בשעה  10:01קריאה מהשעה  27.2

 

 נוסח אישור המבטח – 4-מסמך ב

 

 לא מצורף נוסח אישור הבטוח הנדרשים. נוסח אישורי המבטח .8

 הבהרה:

 .מבוטל –, נוסח אישורי המבטח 4-מסמך ב

 


