بـلـديـة ره ــط

עיריית רהט
 21ינואר 2021

מכרז מס' 20/2020
רכישה ,אספקה ואחזקה של שלוש מכונות
טיאוט רחובות ()2020

הודעה מס'  2למשתתפים
בשל הארכת הסגר והמגבלות שהוטלו בשל התפרצות נגיף הקורונה עד ליום  31ינואר
 ,2021להלן מועדים מעודכנים לניהול המכרז:
מסד האירוע
1
2
3
4
5

התחלת מכירת מסמכי המכרז
סיום רישום מוקדם
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה
סיום מכירת מסמכי המכרז
הגשת הצעות לתיבת המכרזים

תאריך

שעה

21.12.2020
3.2.2021
3.2.2021
8.2.2021
10.2.2021

10:00
13:00
13:00
13:00
13:00

סעיף
בהזמנה
6.1.1
6.2.1
6.3.1
6.1.1
6.4.1

כמו כן ,להלן מענה לשאלות הבהרה שהופנו לעירייה:
סד
1

עמ'
9

מסמך
א'

סע'
1.2.2

בקשה להבהרה
צבע
טאוט
ל"-מכונת
מדרכות" בלבד ,נבקש
אישור שהמכונה תהיה
בצבע היצרן – כתום
המכונה
(הבלטת
הנוסעת על מדרכות)
ומיכל הפסולת ישאר
(נירוסטה)
טבעי
שבדר"כ משולט ע"י
העירייה.

מענה
מתקבלת
הבקשה
חלקית
הבקשה לגבי שינוי
הצבע של מכונת טיאוט
המדרכות (הן לעניין
צבע הרכב והן לעניין
המיכל)
צבע
מתקבלת.
על מנת לשמור על
השוויון ,מובהר כי כל
המעוניין
משתתף
לספק מכונת טיאוט
מדרכות בצבעים שונים
מן המבוקש במכרז או
בהתאם לאמור לעיל,
להקדים
מתבקש
ולקבל את אישור
העירייה לשינוי.
חתימת המציע________________ :
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2

9

א'

1.3.2

ההערה לעניין שילוט
המכונה – נדחית.
הבקשה נדחית
לגבי קבלת אישור
חברת
או
הפנים
הבקרה:
כפי שצוין במכרז,
התקציבי
המקור
מכונות
לרכישת
הטיאוט הוא מכוח
החלטה  2397של
ממשלת ישראל בעניין
הרשויות
קידום
בנגב
הבדואיות
(המשתתפים מוזמנים
באתר
בה
לעיין
בהתאם
.)gov.il
להחלטה זו ,כל תשלום
המבוצע מכוח החלטה
זו ,מחייב את אישור
משרד הפנים או חברת
הבקרה מטעמו ,והדבר
אינו מצוי בכלל בשיקול
הדעת של העירייה.

תמורה
לא מקובל שאישור
חשבונות לתשלום יהיה
מותנה בקבלת אישור
משרד הפנים .נבקש,
ההזמנה
שמקבלת
מהעירייה ,אין חזרה
הדרישה
מביצוע
תתבצע
והתמורה
באספקת המכונה.
אין
זה,
בסעיף
התייחסות להצמדה.
המכונות
כזכור,
מיובאות במטבע אירו .
לכן ,הצעתנו תהיה
צמודה ליום ההצעה
כשקיימת
ובפרט
אופציה ל 12-חודשים
נוספים ,כך שלא יתכן
שלא תהיה הצמדה.
אבקש לתקן :מחיר
שיוגש בשקלים ,יהיה
צמוד מיום ההגשה עד
לגבי הצמדת התמורה
יום אספקת המכונה.
למטבע זר:
סוגיה זו עלתה בעבר
במכרז  3/2018אבל
בהקשר של מימוש
הנתונה
האופציה
לרכישה
לעירייה
נוספת.
והמקור
מאחר
התקציבי לרכישת 3
הטיאוט
מכונות
הכלולות בהליך זה הוא
שקלי והוא אינו נתון
הדרישה
לשינויים,
בעניין זה נדחית.
כמי
(המשתתפים,
שמכירים היטב את
התחום ,יודעים כיצד
להגן על עצמם מפני

חתימת המציע________________ :
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שינויים בשערי חליפין
של מטבעות חוץ).
עם זאת ,בנוגע למימוש
האופציה בלבד ,אזי
ככל ששינוי השער יהוו
שינוי מהותי לתמורה
באופן שלא יותיר בידי
הספק רווח ,יחול אחד
או
מהשניים:
שהעירייה לא תממש
את האופציה (ותפרסם
או
חדש),
מכרז
שהעירייה תעדכן את
(בכפוף
התמורה
לקיומו של תקציב).

1.5.1

3

10

א'

4

25

א' תנאי 9.3.1
סף

במכרזים מסוג זה (בכל
הארץ) ,מקובל שבחירת
הזוכה מחולקת לפי
טכני/כלכלי,
מענה
כאשר יתרון טכני מקנה
בהחלטת
יתרון
העירייה לזוכה.
את הפירוט ניתן לראות
בסעיף  ,13עמ' .35-36
נבקש לבטל את הרשום
בסוגריים ("או דגם
קודם בגודל דומה"),
המקנה אפשרות להציע
מכונה שונה ,ללא ניסיון
להבטיח
ובכך
שהעירייה תרכוש דגם
עם ניסיון מוכח.

יודגש ,כי שינויי שער
יחולו לשני הכיוונים
וככל ששער המטבע
תעודכן
יופחת,
התמורה בהתאם כלפי
מטה.
הבקשה נדחית.
עיריית רהט פרסמה
השנים
במהלך
מספר
האחרונות
לרכישת
מכרזים
מכונות טיאוט (,25/14
 )3/18 ,23/17ובכולם
אמת המידה לזכייה
הייתה המחיר.
הבקשה נדחית.
המטרה היא למנוע
מצב שבו עדכון או
שדרוג של דגם מסוים
השנים
במהלך
למכרז,
הרלבנטיות
יביא לכך שמשתתף
מסוים לא יעמוד בתנאי
הסף ,ללא צורך ענייני
ומבלי שיש הבדל
מהותי בין הדגמים
(לכן ,הדברים גם נכתבו
כהערה בסוגריים).
אינה
זו
הערה
מאפשרת הסתמכות
חתימת המציע________________ :
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5

46

טופס 2.9 4

היקף כספי של העסקה
אין תקדים ולא ניתן
לספק את הדרישה
של
כספי
להיקף
עסקאות שנעשו מול
לקוחותינו.

(לעניין תנאי הסף) על
דגמים ישנים ושונים
מן המבוקש במכרז.
מובהר ,כי בעניין זה,
כל אחד מן המשתתפים
לוקח על עצמו את
האחריות היחידה לגבי
הצגת הדגמים עליהם
הוא מסתמך לצורך
הוכחת ניסיון העבר
התאמתם
ומידת
לנדרש במכרז.
מתקבלת
הבקשה
חלקית.
מטרת הדרישה לפירוט
היקף כספי של עסקת
מכירה ,נועדה לשמש
אינדיקציה לכך שאכן
מדובר באותו סוג של
מכונת טיאוט ,כחלק
העמידה
מהוכחת
בתנאי הסף.
לעניין השמירה על
סודיות מסחרית ,יש
לאבחן בין מכירה
שבוצעה לגוף ציבורי
לבין מכירה שבוצעה
לגוף פרטי ,ובין חיסיון
מול וועדת המכרזים
מול
חיסיון
לבין
מתחרה עסקי.
רכישות של גופים
נעשות
ציבוריים
מכספי ציבור ,בהתאם
החלות
למגבלות
עליהם (בדר"כ לאחר
ניהול מכרז פומבי),
ונתוני הרכישה גלויים
לציבור (פרוט' ועדת
דוחו"ת
המכרזים,
ביקורת וכיו"ב).
בנוסף ,ניתן לקבל את
נתוני העסקאות לאחר
הגשת בקשה לפי חוק
חופש המידע ,ואין
מדובר במידע חסוי.

חתימת המציע________________ :
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6

,67
,69
מאו
71

טופס
הצעה
כספית
12
א/ב/ג

7

7

79

חוזה
רכישה

,6.1
,6.2
,6.3

על כן ,נתוני מכירות
לגופים ציבוריים ,אינם
נתונים שניתן להטיל
עליהם חסיון מסחרי,
ועל המשתתפים לפרט
אותם.
לעומת זאת ,נתוני
לגופים
העסקאות
פרטיים זכאים לחיסיון
מסחרי מפני מתחרים
עסקיים.
לכן ,על המציעים לפרט
את סכומי המכירה,
אולם נתונים אלה לא
יחשפו באופן פומבי,
ויוטל עליהם חיסיון
של
עיון
בעת
אחרים
משתתפים
במסמכי ההצעה.
לא מקובל שקבלת הבקשה נדחית.
עבור ראה מענה שניתן
התשלום
יותנה לשאלה מס'  2לעיל.
הפרויקט,
בקבלת אישור משרד
הפנים ,או חברת בקרה
מטעמו.
מקובל
בנוסף,
במלואה,
שהתמורה
תשולם עם אספקת
המכונות (ולא תוך 30
יום) ,במקביל לאישור
מנהל שפ"ע ומסירת
החשבונית.
נבקש לשנות את הסעיף
טופסי
בשלושת
ההצעות.
מתקבלת
הבקשה
אחריות ופיצוי
אין קשר בין הסעיפים חלקית כדלקמן:
האלה ,לבין מכרז בסעיף  6.1סיפא לחוזה
לרכישת מכונות טאוט יימחקו המילים:
(לדוגמא :כלי אצירה ..." ,לרבות ובמיוחד
לכלי אצירה של פסולת
נזק לכבישים.)...

מכול סוג ,כתוצאה
ממעשה או מחדל
בביצוע העבודות או
בקשר אליה ן על ידי
הספק או על ידי מי

חתימת המציע________________ :
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למרותו."..
שנתון
במקום זאת ייכתב:
"...בגין כל ליקוי או

פגם
שסופקו."...

בטובין

בסעיף 6.2
תמחק הסיפא:
"...תוך כדי

לחוזה

ו/או
הטובין ובתנאי שלא
נגרם עקב רשלנות
העירייה"...

במקום זאת ייכתב:

"...שייגרם בשל כל
ליקוי או פגם בטובין
שסופקו."...
לחוזה

בסעיף 6.3
תמחק הסיפא:
"...ושל כול אדם או

המוסמכים
רשות
לפקח על הטיפול
בכביש ,בדרך ,מדרכה,
שביל ,ברשת המים,
ביוב ,חשמל ,טלגרף,
וצינורות
טלפון,
להעברת דלק או
מובילים אחרים וכיו"ב
כאמור."...

8

84

מפרט
טכני

1.1

את
לבטל
נבקש
הדרישה להפעלת הציוד
בדרכים לא סלולות ,או
סלולות למחצה – לא
נועד למכונות טאוט
ולא ניתן לבצע טאוט
בדרכים לא סלולות!

9

85

מפרט
טכני

2.1

נבקש להוסיף בסעיף
זה ,כי מענה "לא" ,או
אי מענה ,הינו כהפרה
של תנאי סף והצעת
המציע תיפסל.

במקום זאת יתווסף
בתחילת הסעיף:
"...בהתקיים האמור
בסעיף  6.1ו 6.2 -לעיל,
"...
הבקשה נדחית.
עיריית רהט פרסמה
השנים
במהלך
מספר
האחרונות
לרכישת
מכרזים
מכונות טיאוט (,25/14
 )3/18 ,23/17ובכולם
הופיעה דרישה זו.
הבקשה נדחית.
לפי סעיף  9.9לתנאי
עמידה
המכרז,
הטכניות
בדרישות
(מסמכים ג( )2וג()3
בהתאמה לכל אחד
מכונות
מסוגי
חתימת המציע________________ :
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הן

10

88

מפרט
טכני

11

88

מפרט
טכני

12

88

מפרט
טכני

חלק

המציע יכול להוזיל את הטיאוט),
הצעתו ,ע"י אי-אישור מתנאי הסף.
חלק מהמפרט.
אחריות יצרן מורחבת הבקשה מתקבלת
9
אחריו שניתן לספק הינה 2000
ש"ע ,או שנתיים
ת
המוקדם מבינהם.
לא ניתן לקבל הרחבת
אחריות מעבר למה
שהיצרן מספק.
עלות הפעלת ניידת הבקשה נדחית:
9.2
הפעלת ניידת שירות
שרות
האחריות ,נועדה להוות תחליף
בתקופת
השירות כולל ניידת לקיומו של מוסך
שירות ללא חיוב ,למעט שירות המצוי בקרבת
שירותי טיפולים – על מקום (מהווה תנאי
אלה ,החיוב יהיה על סף).
שבהם
ניידת וקריאת שירות .במקרים
הטיפול נעשה במוסך
השירות ללא עלות
כחלק מאחריות הספק,
כך הם הדברים לגבי
הפעלת ניידת השירות
מתקבלת
למען הסר ספק ,בלאי הבקשה
,9.6
טבעי של חלקים חלקית.
,9.7
ומסננים ,טעות מפעיל ,יובהר ,כי הכוונה היא
9.8
במסגרת לכך שבאחריות הספק
אינם
האחריות .נא לבטלם .להחזיק בידיו חלפים
וציוד לטיפול בבלאי
ו/או טעות מפעיל.
תהיה
הרכישה
בתמורה.

האמור לעיל מהווה שינוי של תנאי המכרז (או מסמכיו) ,ומעבר לכך ,אין
שינוי ביתר הוראות המכרז.
על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו ולחתום בשוליה.
בברכה,
ועדת המכרזים
עיריית רהט
חתימת המציע________________ :
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