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 עיריית דימונה
 

 2022/42מכרז פומבי מס' הנדון: 
 לאספקת מכונת טיאוט 

 
 פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

 
 

על פי סמכותה וכאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת עיריית דימונה )להלן: 

להליך המכרז  פוטנציאלי מציע  על ידי  שנשאלהלשאלת הבהרה  "( למסור תשובתההעירייה"

 שבנדון. 

 

מס' סעיף  מס"ד

 ועמוד

 תשובה שאלה

סע'  2עמ'  1
5 

"ההצעה  -יש לשנות "ההצעה הגבוהה ל
 הנמוכה"

 מאושר

ס'  4עמ'  2
 2ג'

נבקש לשנות את הדרישה  -תנאי הסף
 מכונות 6 -מכונות ל 8 -מ

 מאושר 

ס'  10עמ'  3
4 

הצעת 
 המציע

במכרזים מסוג זה ולאור מצב  כמקובל
"בתוך  -היצור העולמי, נבקש לשנות ל

 ימים" 150

 מאושר 

ס'  10עמ'  4
הצעת  9

 המציע

יסופק  –לא ניתן לצרף ספר רכב  –א' 
 עם המכונה במידה ונזכה.

הוראות טיפולים יסופקו עם  –ב'  9
המכונה, במידה ונזכה. נבקש להסתפק 

 במענה לטבלה
ם הנקובים ב ה שהמחירי 12ב', עמ' 

 כוללים את מבוקשכם

 מאושר 

 13עמ'  5
טבלה ד' 

 3ס' 

נבקש לבטל יתרון לסרן מניע, מאחר 
ואינו מהווה יתרון, כשלמכונה בעלת 

 4X4הנעה
 מנועי נסיעה והוא מיותר. 4יש 

 מאושר 

 14עמ'  6
טבלה ד' 

 9ס' 

מערכת 
 התזה

 א . היצרן קובע את כמות המתזים
 2לדיכוי האבק וסוגיהם ולא בהכרח 

 מתזים לכל נקודה.

 2 -לכן נבקש לבטל את הדרישה ל
נקודות התזה בכל איזור והניקוד 

 בהתאמה ולהסתפק

בתיאור שיסופק לאופן דיכוי האבק ע"י 
 כל מציע.

 
 מאושר 



ב . במכונה המוצעת אין מברשת 
קדמית, נבקש למחוק שורה זאת 

 (מברשת קדמית מותקנת

במכונות בהן המברשות אך ורק 
 קבועות ולא ניתנות לפתיחה וסגירה).

 15עמ'  7
טבלה ד' 

  11ס' 

 מושבים

נבקש לבטל "מושב נוסף" לא בכל 
מושבים. למושב אחד  2מכונה קיימים 

 יתרון, המאפשר

למפעיל שליטה טובה משני צידי 
 המכונה

 מאושר 

 15עמ'  8
טבלה ד' 

 12סעיף 

 אחריות

 1200מקובלת תקופת אחריות של 
חודשים, המוקדם  12שעות, או 

 מבינהם ולא המאוחר.

 נבקש לשנות.

 מאושר 

 18עמ'  9
מסמך ג' 

הסכם ס' 
3.3 

 2ראה הבהרתנו בסעיף  –זמן אספקה 
 לעיל.

 מאושר 

 18עמ'  10
 מסמך ג' 

 הסכם 

  4.1ס' 

 טיפולים

תקופת האחריות  –נבקש לתקן 
וכפי  12בטבלה ד' סעיף  כמצויין

 לעיל, 7שהבהרנו בסעיף 

שעות,  1200חודשים /  12 -הינה ל
 חודשים. 24המוקדם מבינהם ולא 

כמו"כ, נבקש למחוק את הסוגריים "( 
טיפולים)". מספר הטיפולים ינתן  4

 עפ"י דרישות היצרן

 בתקופת האחריות המבוקשת.

 

 
 מאושר 

 
 

 18עמ'  11
מסמך ג' 

הסכם ס' 
4.3.1 

 טיפולים

שעות אינה  24הדרישה לתיקון תוך 
מקובלת, אלא אם התקלה משביתה 

 את המכונה ולא

 ניתן לגרור אותה למתקן העירייה.

כנ"ל לימי ו', ערבי חג, שבתות וחגים. 
 נבקש לשנות

 מאושר 

= 19עמ'  12
מסמך ג' 

הסכם 
 6סעיף 

 התמורה

כמקובל בכל הרשויות בישראל, 
במועד  התשלום עבור המכונה מבוצע

 האספקה.

הרשות לא נדרשת לשלם מקדמה 
מראש. אבקש לתקן את תשלום 

הציוד בחצר  התמורה כנגד אספקת
 הרשות

 מאושר 



 24עמ'  13
 מסמך ד' 

מפרט 
 ה'2טכני ס'

 –נבקש לתקן מהירות נסיעה מנהלתית 
 24קמ"ש לפחות ובמצב עבודה, עד  40

 קמ" ש

 35(אין מכונה שבמצב עבודה נוסעת 
 קמ"ש).

 מאושר 

 25עמ'  14
מסמך ד' 

מפרט 
 7טכני ס' 

יב' /2נבקש לשנות (כפי שנדרש בסעיף 
 1000) שמשקל הפסולת יהיה  24עמ' 

 ק"ג לפחות

 מאושר 

 25עמ'  15
מסמך ד' 

מפרט 
 9טכני ס' 

מ'  12 -א . נבקש לשנות אורך צינור מ
 מ'. 10 -ל

 2ב . במכונה המוצעת על ידנו, 
המכונה המברשות ממוקמות בחזית 

לעומת  וניתנות לפתיחה וסגירה,
מכונות שהמברשות קבועות ולא ניתן 
 להזיזן, להן דרושה מברשת שלישית.

נא לבטל הדרישה למברשת שלישית 
במכונות בהן יש שליטה על 

 המברשות. פתיחת/סגירת

 

 מאושר 

 39עמ'  16
נספח ה' ס' 

מושב  11
 נוסף

 מאושר 7ראה בקשתנו בסעיף 

12 

 

 39עמ' 
נספח ה' 
אישור  
מורשה 
 חתימה

 מאושר. יש לתקן את מס' המכרז

 

 

 
 בברכה,        
         

 דוד לוי,
 מנהל מחלקת הרכש        
 עיריית דימונה        
         


