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 4מתוך  1עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט  עיריית  

 

 

 2021 פברואר 8

 
 20/2020מכרז מס' 

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

 
 למשתתפים 4מס' הודעה 

 
לעיבשל   במענה  הבהרה,  כוב  לניהול  שאלות  מעודכנים  מועדים  להלן 

 המכרז:  
 

סעיף   שעה  תאריך  האירוע  מסד
 בהזמנה 

 6.1.1 10:00 21.12.2020 התחלת מכירת מסמכי המכרז  1
 6.2.1 13:00 10.2.2021 סיום רישום מוקדם  2
 6.3.1 13:00 10.2.2021 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה  3
 6.1.1 13:00 15.2.2021 סיום מכירת מסמכי המכרז 4
 6.4.1 13:00 17.2.2021 הגשת הצעות לתיבת המכרזים  5

 
 להלן מענה לשאלות הבהרה שהופנו לעירייה:כמו כן, 

 
 מס עמ' מסמך  סעיף שאלה  מענה 

 הבקשה נדחית 
מדובר במידע הנדרש  

לצורך הוכחת העמידה  
)ונתוני    בתנאי הסף

מכירות לגופים  
ציבוריים או עבורם, 

הם לא בגדר מידע  
חסוי מן הטעם  

רכישות  שמדובר ב
שמקורן בכספי  

 כמו כן,   .ציבור(
ן בין מידע  יש לאבח

עדת  מסר לווהנ
המכרזים, לבין מידע  

שהמשתתפים  
אים לעיין  האחרים זכ 

בו במסגרת הליכי  
 .העיון בהצעה הזוכה

  – נבקש לבטל סעיף זה  
 מדובר במידע חסוי 

 1 26 א' 9.3.2.1.7
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 4מתוך  2עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט  עיריית  

 

 

 הבקשה נדחית 
ין בנוסח  נא לעי

אופן  יף לגבי הסע
הוכחת העמידה  

 . בתנאי הסף
י  עם זאת, מובהר כ

- ככל שיידרש עיון על
ידי הוועדה, הדבר  

ייעשה באופן שוויוני, 
יהיה  חו"ת בדווהעיון 

בידי וועדת  רק 
מול   המכרזים )ולא 

   ים אחרים(.משתתפ

על   להסתמך  נבקש 
חשבון   רואה  אישור 
מחזור   לגבי  חיצוני 
אחת   בכל  הכספים 
מהשנים המבוקשות + 
ע"י   מאומת  תצהיר 

 החברה עו"ד של בעלי  

 2 27 א' 9.4.4.2

 הבקשה נדחית 
ושא זה עלה  נ

במכרזים קודמים של  
ו  . דרישה זהעירייה

קיימת לאור ההיכרות  
בתשתית  עם המגבלות 

 הט ר רבעיהרחובות 

זה   סעיף  לבטל  נבקש 
שהמכונה   היות 
המוצעת גבוהה מספיק  
בדרכים   למעבר 

 משובשות 

 3 91   (2)ג 13

 הבקשה נדחית 
העירייה סבורה כי  

ם הקיימים  בתנאי
בעיר רהט, יש צורך  

יח  ממשי להבט
שהאביזרים הצמודים  

חזקים  מכונה יהיה  ל
ככל הניתן. יוער, כי  

הביטוח "גומי חזק"  
די    יש ולא ברורהוא גמ
 הצורך. 

את   לשנות  נבקש 
גומי   לצינור  דרישתכם 
פלסטיק   העשוי  חזק 

 קשיח, שרשורי 

 4 91   (2)ג 18

 הבקשה נדחית 
ר הביטוי  לא ברו

גדרה".  פציה לה"או
הדרישה של העירייה  
  היא שבאופן קטיגורי

ומוחלט, מכונת  
הטיאוט תוכל לטאטא  

תוך כדי נסיעה  
אפשרות  ור. אם לאח

  קיימת במכונה
באופן   המוצעת

מובהק, ניתן להסתפק  
 בכך

לבטל/לשנות   נבקשכם 
זו   במכונה    –דרישה 

אופציה   יש  המוצעת 
המכונה   כי  להגדרה 
תוכל לטאטא תוך כדי  
ללא   לאחור  נסיעה 

 דוושה 

 5 92 (2)ג 28

      
      



 

 

  

 
 

 

 
 

 8.2.2021: 4הודעה מס'  -מכונות טיאוט  3רכישת  – 20/2020מכרז 
___________חתימת המציע: _____  

 
 

 4מתוך  3עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט  עיריית  

 

 

 הבקשה נדחית 
ה לשאלה  ראה מענ

 לעיל  (4)

ל   הסעיף  לשנות  נבקש 
עשוי   מים  מיכל 
ניתן   קשיח,  פלסטיק 
מים   מיכל  לספק 

בפני  מחומר   עמיד 
כמו   קורוזיה 

 פוליאתילן 

 6 93   (3)ג 32

 הבקשה נדחית 
להפעלה  הדרישה  

משני צידי הרכב היא  
 סבירה.  

היות שמפעילי המכונה  
של   ימין  בצד  עובדים 
לאשר   נבקשכם  הכלי, 
אחת   צד  דלת 

 הממוקמת מצד ימין  

 7 93   (3)ג 36

 קבלת מתהבקשה 
מענה ניתן בהודעה  

.  4)ראה סעיף  3מס' 
המענה שניתן שם,  

 בקשה זו(.  נכון גם ל

הספק   לשנות  נבקש 
כ"ס )מדובר    73מנוע ל  

 במכונה ייעודית קטנה( 

 8 94 (3ג) 8

 הבקשה נדחית 
  4הנעה של להדרישה  

מבוססת על   4על 
היכרות עם התשתיות  

הט )כמו  ברהקיימות 
 .  גם מרכיבים נוספים(

ל   להנעה  לשנות  נבקש 
4X2    שמכונת היות 

הטיאוט אמורה לעבוד  
ושבילים   במדרכות 
לא   צרים,  וכבישים 

 בשטח 

 9 94 (3ג) 12

למען   9 (1ג) 88 1 מבקשים  אנו 
מאחר   כי  ספק,  הסר 
הינה   המכרז  וכותרת 

–   
אספקה   "רכישה 
מכונות   של  ואחזקה 

עלויות    –טאוט"   כל 
טיפולים    –האחזקה  

יצרן   הוראות  לפי 
הינם   ותיקונים, 
שמופיע   כפי  בחיוב, 

והם    8.13בסעיף  
שעליהם   אופציונליים 
כנדרש   חיוב  יוגש 
הזמנה   קבלת  לאחר 

 מסודרת מהרשות.  
אישור   לקבל  נבקש 
הזמן   עקב  מהיר, 
הגשת   עד  הקצר 

 .  10/2/2021-המכרז ב 

מתקבלת    הבקשה 
 חלקית 

האחריות   כי  מובהר, 
בהתאם   היא  לאחזקה 

הנדרשת  ל אחריות 
אחזקת  )לרבות,    בהליך

 .  ניידת שירות(
מעבר  אחז שהיא  קה 

הנדרשת   לאחריות 
,  הליך, תהיה בתשלוםב

ה תהיה  אולם  עירייה 
ל  את  רשאית  חייב 

האחקה   בביצוע  הזוכה 
 .  כאמור
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 4מתוך  4עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט  עיריית  

 

 

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

 
 .  ולחתום בשוליה  על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו

 
 

 בברכה, 
 
 

 מכרזים ה ועדת 
 עיריית רהט 


