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 2מתוך  1עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט  עיריית  

 

 

 2021 פברואר 4

 
 20/2020מכרז מס' 

של שלוש מכונות  ואחזקה   אספקה , רכישה
 ( 2020טיאוט רחובות )

 
 למשתתפים 3מס' הודעה 

 
 להלן מענה לשאלות הבהרה שהופנו לעירייה:

 
 מענה  בקשה להבהרה  סע' מסמך  עמ' סד

נספח   92 1
למפרט  

  – טכני  
מכונה  

לטאוט  
 רחובות  

יש     24 סופר,  טעות  עקב 
   –לשנות במקום  

יהיה   היניקה  "פתח 
 ממוקם...",  

"מערכת  -ל
 המברשות...".  

 הבקשה מתקבלת 
סופר.  בטעות  מדובר 

מצויה  אכן  דרישה  ה
ה פרק/סעיף  תחת 

במערכת   שעוסק 
 . המברשות

נספח   93 2
למפרט  

  – טכני  
מכונה  

לטאוט  
 רחובות 

להוסיף   32   – נבקש 
מיכלים   עם  "משולב 

 מנירוסטה".  

 הבקשה נדחית 
מה בקשת  בקשה 
דרישה  ל הוסיף 

את    שאמורה להתאים 
למשתתף  המ פרט 

 מסויים. 
כי   מובהר,  זאת,  עם 

מיכלי או  ם  מיכל 
בגדר  טה,  מנירוס הנם 

ולכן   אלחלד  פלדת 
 תואמים את הסעיף. 

נספח   94 3
מפרט  
 טכני  

 
מכונה  

לטאוט  
מדרכו 

 ת

במכונה   4 הפסולת  מיכל 
אינו     נדרש קטנה, 

נבקש   פלדה.  בחיזוקי 
הדרישה   לבטל 

 לחיזוקים אלה.   

 הבקשה מתקבלת 

נספח   94 4
מפרט  
 טכני  

 

את   8 לשנות  נבקש 
" כ"ס"    120ההספק 

למכונות   )מתאים 
 כ"ס".    40-גדולות(, ל 

 הבקשה מתקבלת 
  .מדובר בטעות סופר
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מכונה  
לטאוט  
מדרכו 

 ת
נספח   95 5

מפרט  
 - טכני 

מכונה  
לטאוט  
מדרכו 

 ת

 מערכת המים   27
חלק   הינה  המערכת 
מהמכונה    אינטגרלי 

 )כהגדרתכם(.  
את   לבטל  נבקש 
 הדרישה למסמך על כך.  

   נדחיתהבקשה 
דרישה דומה קיימת גם  

של    33בסעיף   למפרט 
טיאוט   מכונת 

 ובות.הרח
זאתע מובהרם  כי    , 

יוכלו   המשתתפים 
את   פרט  מלצרף 

של  ה המוצעת  מכונה 
מערכת   ואם  היצרן, 

במפרט  המים   מופיע 
יהווה   הדבר  היצרן, 

זה אסמ לעניין    כתא 
לגבי   גם  נכון  )הדבר 
טיאוט   מכונת 

 הרחובות(.  
 

אין המכרז )או מסמכיו(, ומעבר לכך,  האמור לעיל מהווה שינוי של תנאי  
 . שינוי ביתר הוראות המכרז

 
 .  ולחתום בשוליה  על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו

 
 

 בברכה, 
 
 

 מכרזים ה ועדת 
 עיריית רהט 


