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 43/2022מכרז פומבי מס' הנדון: 
 לאספקת יעה אופני ) מיני מעמיס(

 
 פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה והודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז

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

להליך המכרז  פוטנציאלי מציע על ידי  הבהרה שנשאלו לשאלות "( למסור תשובתההעירייה"

 שבנדון. 

מספר  מס"ד

 עמוד

מספר 

 סעיף/פרק

 שאלה

 

 תשובה

1 4 2.9 

להוראות 

 הכלליות

הסעיף מתייחס לשירותים באחריות, 
 נכון?

הסעיף מתייחס לשירותים 
 . הנכללים באחריות היצרן

 
אשר לא נכללים ים שירותה

הינם -באחריות היצרן 
 בתשלום נוסף 

2 5 2.11 

להוראות 

 הכלליות

מדובר על  –נספח ו'  –להסכם  3בסע' 
 1/2שנה עם אפשרות להארכה של  1/2

 שנה. מהי תקופת ההסכם? 

לנוסח ההסכם  3בסעיף 
המצ"ב למסמכי המכרז 

נפלה ומסומן כנספח ו' 
טעות סופר, תקופת 

כל  ההסכם היא לשנה על
המשתמע מכך וכאמור 

 ביתר מסמכי המכרז.
3  3.2 

הארכת 

תוקף 

 ההצעה

נא להגביל את אפשרות הארכת תוקף 
ההצעה. לחילופין, לאפשר מנגנון 

 התייקרויות.

תוקף ההצעה הוגבלה עד 
 15.1.2023ליום 

נבקש לוודא כי הערבות תושב  6.10סעיף   4
 למציעים עם ההודעה על הזכייה.

הערבות הבנקאית  -מאושר
 אשר הגישתוחזר למציע 

  לא הוכרזההצעתו והצעתו 
 כזוכה במכרז

 22 4.4 

 להסכם 

יימחקו המילים: " ואין לו כל נבקש כי 
טענה כלפי העירייה בקשר עם אי גילוי 

מספיק או גילוי חסר, טעות, פגם 
בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים 

 ."באספקת הטרקטור

 לא מקובל
 

 נוסח הסעיף עומד בעינו

למרות האמור בכל נבקש להוסיף כי  להסכם  7 23 

מקום במסמכי המכרז לרבות בהסכם 

זה על נספחיו, אחריות הספק )אחריות 

יצרן( חלה בנוגע לעבודה לקויה ו/א 

חומרים פגומים בלבד ומתמצה 

בתיקונים ובחלפים בלבד ובשום 

מקרה, אינה כוללת ואינה מטילה עליו 

 לא מאושר

 נוסח הסעיף עומד בעינו



בגין נזקים עקיפים או  חבות

 תוצאתיים או הפסד. 

 23 7.1 

 להסכם

נבקש הבהרות אילו טיפולים מצופה 
שייעשו על ידי החברה בתקופת 

 האחריות? 

הטיפולים הכלולים 
במסגרת אחריות הינם 
טיפולים בהתאם להוראות 
היצרן. בשום מקרה 
טיפולים אלו לא יעלו על 
תקופת האחריות ) שנה ו/או 

שעות עבודה(  2000
המוקדם מביניהם, 
הטיפולים הכלולים 
 באחריות היצרן ע"ח המציע 

5 23 7+8  

 להסכם 

למרות האמור בכל נבקש כי יובהר כי 
במסמכי המכרז, לרבות הסכם מקום 

 זה על נספחיו:
הספק אחראי רק לנזקים ישירים  (א)

אם יגרמו ברשלנות עובדיו ו/או 
קבלני המשנה שלה, כתוצאה 
מעבודה לקויה או חומרים פגומים 

תוך בשל מעשה או מחדל בלבד, ו
כדי ביצוע העבודות נשוא החוזה על 
ידם, ולמעט נזקים שהאחריות 

אחר עפ"י  לגביהם מוטלת על גורם
ההסכם בין הצדדים או עפ"י כל 
דין. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק 
עקיף ו/או תוצאתי ובכלל זאת 
לאובדן רווח, אובדן לקוחות, 
אובדן חוזים, אובדן עסקים 

 וכיו"ב'.

פיצוי ו/או שיפוי ייעשה בכפוף  (ב)
לפסק דין חלוט, אשר לא עוכב 
ביצועו ולקבלת הודעה ע"י הספק 

להתגונן כנגד תביעה ומתן הזדמנות 
 ו/או דרישה של צד ג'.

)ג(הספק אינו פוטר את המזמינה ו/או 

 כל גורם אחר מאחריותו על פי כל דין.

 לא מאושר
 

 נוסח בסעיף עומד בעינו

נבקש להוסיף "ובלבד שנפרעה מלוא  14 25 6

 " התמורה בעבור הכלי.

 מקובל

להסכם   26 7

15.3 

לאחר המילים "להפר הספק" יהיה 
רשום: "בהפרה יסודית שלא תוקנה 

ימים מהודעת המזמין"   45תוך 
 (. 6.9.2)מותאם לסע' 

 

 לא מאושר
 נוסח הסעיף עומד בעינו

 45ובלבד שההפרה לא תוקנה תוך   15.4סע'  26 8

ימים מהודעת המזמין  )מותאם לסע' 

6.9.2.) 

 לא מאושר

 נוסח הסעיף עומד בעינו

צריך להיות רשום במקום: "בנסיבות  15.5סע'  26 9
"נסיבות  -שאינן בשליטת המזמין"

 לא מאושר
 נוסח הסעיף עומד בעינו



שאינן בשליטת הספק ואשר לא חלפו 
ימים ממועד הודעת המזמין על  45תוך 

 כוונתו לבטל ההסכם". 
 

התרשמות הוועדה מאיכות, בטבלה: " ב' 14.3 11 10
 " והניסיון של הכלי המוצע הביצועים

האם תגיעו לבחון את הכלי בחצר 
 החברה? 

התרשמות הועדה תהא 
בהתאם למפרט הטכני / 
ספר הרכב שיוצג לועדה, 
לביצוע הכלי, ניסיון 
לקוחות אחרים מהכלי, 

 ניסיון הרשות המקומית.
במידה והועדה תמצא לנכון 
להגיע ולבחון את הכלי 

 יתואם מועד בהתאם.
ידיות הפעלת בטבלה קיימת דרישה: "  ב' 14.3 11 11

מכניות  היגוי, בלימה ואביזרים נסיעה
  ".ודוושות הפעלת זרועות וכף

הסטנדרט של הכלים שלנו מגיע עם 
 ,ג'ויסטיק הפעלת זרועות וכף

 האם ניתן להציע זאת כחלופה?   

 מאושר

 יום. 90-תוקף ההצעה במכרז הינו ל 13.1 10 12
מתכוננת עליית  2023לצערנו בשנת 

מחירים מהיצרן על כן נבקש לקצר את 
  31.12.2023תוקף ההצעה עד לתאריך .

 3בהמשך לאמור בסעיף 
לעיל, תוקף ההצעה הינה עד 

15.1.2023. 
לאחר מועד זה תוקף 
ההצעה יהיה צמוד לשער 

 הדולר
 מה הכוונה לאישור וו גרירה?  2.7 4 13

שהכלי  יגרור בעצמו האם הכוונה היא 
 או שהכלי יוכל  להיגרר ע"י וו גרירה?

הכוונה היא כי הכלי יגרור 
 בעצמו.

 

         
 הודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז

 
 20.12.2022 -העד ליום דנן למכרז  עיריית דימונה מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת ההצעות

 .12:00עד השעה 

או בסמוך לה בלשכת היועץ  12:15בשעה  20.12.2022 -הביום תקיים פתיחת מעטפות המכרז ת

 המשפטי לעירייה. 

 
 

 בברכה,
         

 דוד לוי,
 מנהל מחלקת הרכש        
 עיריית דימונה        
         


