
 

 חתימת המציע: ________________ 

 
 לשאלות הבהרה תשובות - לרכישת טרקטור כיסוח  4/20193מכרז פומבי   הנדון:

 
תשומת לב המשתתפים ההבהרה שנשאלו במכרז שבנדון. תשובות המועצה לשאלות להלן 

 לשינוי המועדים כדלקמן: 
 
המועד האחרון להגשת הצעה במכרז נדחה  להלן,  11מועצה בסעיף הת לאור תשוב . 1

 . 12:00שעה  10.197.ליום 
 
  3.1הקבוע בסעיף  מועד תוקפה של הערבותלהלן,  4מועצה בסעיף הת לאור תשוב . 2

 . אין שינויים נוספים בסעיף. 22.1.2020ליום שונה לכתב ההוראות הערבות 
 

 תשובה שאלה סעיף מסמך #

כתב   .1
 הוראות

₪   25,000אם כתוב כי הסכום הינו . 1 1.2
נותנת חשבונית מדוע והמועצה אינה 

  נוסף המע"מ ?
 
 
 
ע"ש מי רשום הטרקטור וכיצד   .2

תבוצע העברת בעלות באם אין חשבונית 
 או חוזה מכר? 

 
מצוין כי הטרקטור במצב תקין , מה   .3

יקרה באם מסירת הכלי הוא לא יהיה 
 תקין? 

 

כי הזוכה במכרז ישלם  ,מובהר . 1
  תמורת הטרקטור הקיים  למועצה

₪, שיופחתו   29,250של  סופיסך 
עבור  ה שהמועצה תשלם תמורהמ

 טרקטור הכיסוח שיספק. 
 
המועצה.  הטרקטור רשום ע"ש   .2

ע"ב  כדין, העברת הבעלות תבוצע 
 מסמכי המכרז.

 
. המועצה אחראית למסור את 3

הטרקטור במצב תקין, כפי  
 במסמכי המכרז. שהתחייבה

כתב   .4
 הוראות

יום הינם ימי עסקים ואינם   30האם  1.4
 כוללים ימי חג ומועד 

עד  יוארך הנקוב זמן האספקה 
ממועד  קלנדאריים ימים  90לתום 

 הכרזה על זוכה במכרז.

כתב   .5
 הוראות

הסופי כולל את  האם המחיר הכולל . 1 
כל הטיפולים השוטפים המחויבים על ידי  

 היצרן לפי שעות השימוש בכלי?
 
 
במידה והתשובה חיובית נבקש לקבל . 2

שעות שימוש שנתיות לפי הטרקטור  
 הקיים. 

התמורה כוללת את מובהר כי . 1
כלל הטיפולים השוטפים  
המחויבים, כנקוב בספר ייצרן  

   הטרקטור שיסופק.
 
בהתאם לרישומי המועצה,  .2

הקיים נעשה שימוש בטרקטור 
בממוצע שעות  450 -כמשך 
 בשנה.
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 תשובה שאלה סעיף מסמך #

כתב   .6
 הוראות

אנו מביאים כלים ומקבלים אישורי יבוא   2.2
במידת הצורך   -של מיכון וטכנולוגיה 

)יש לנו אישורי יבוא  יוצגו אישורי יבוא
ממשרד התחבורה לחלקי חילוף  

 וטרקטורים.( 

המועצה אינה בקיאה בדינים  
כלי מסוג  השונים החלים על 

טרקטור כיסוח, בשונה מהנטל 
המוטל על המשתתף, המתחייב 

העומד  בכל מתאים לספק לה כלי 
עליו, ככל  הדין רלוונטי החלהוראת 

 שדין זה חל. כך נדרש במכרז זה.

כתב   .7
 הוראות

מכיוון שכלים מסוג זה אינם קיימים לאף   1.4
שיזכה במכרז וכל יבואן  ,יבואן במלאי

יצטרך לבצע הזמנה מיוחדת, מועד  
האספקה אינו סביר. זמן אספקה ריאלי 

 ימים   75-90היא 

  4סעיף ב ראו תשובת המועצה 
 לעיל.

כתב   .8
 הוראות

לא ברור מהי ערבות המימוש במידה   6.2
 והספק אינו מבקש מקדמה

 ערבות זוכהבמכרז זה, נדרשת 
נא  לאספקת הטרקטור לו התחייב. 

 לכתב ההוראות. 3.4ראו ס' 

כתב   .9
 הוראות

התשלום לספק לא יכול להיות מותנה  6.3
צ"ל בתשלום הגורם המממן למועצה. 

יום   60-90מועד תשלום מוגדר, לדעתי 
בצ'ק דחוי. אלו תנאי תשלום ריאליים.  

יום אינו מועד תשלום ריאלי ואינו   150
 שוק.משקף תנאי 

מועדי   המבוקש אינו מקובל.
חוק להתשלום קבועים בהתאמה 

מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 
- 2017 . 

כתב   .10
 הוראות

לא יתכן שהשיקול היחידי לזוכה במכרז  11.2
שאז בעצם תרכשו  ן מכיוויהיה המחיר 

ולכלים  ,את הכלי הכי פחות איכותי שיש
איכותיים פשוט אין סיכוי מראש ואין שום 
הצדקה בכלל להשתתף במכרז כזה. 
במכרזים בד"כ רשום כי למחיר חשיבות  
גבוהה אך אין המועצה מחויבת לבחור 

 בהצעה הזולה ביותר

 המבוקש אינו מקובל.

כתב   .11
 הוראות

-ו 4.1
9.2 

. בין  לוחות הזמנים מעט צפופים
המועדים השונים הקבועים ישנו שבוע  

להחלטה אחד, כך שלא נותר זמן סביר 
, לאור תשובות הגשת הצעה למכרזול

 ההבהרה. 

המועד האחרון המבוקש מקובל. 
להגשת הצעה במכרז נדחה ליום 

 . 12:00שעה  7.10.19

נספח   .12
-א'

מפרט  
 טכני 

מדוע מעצורי דיסק הם תנאי? ממתי יש   
לטרקטור מעצורי דיסק? לכלים שבנויים  
הנדסית כטרקטור יש מעצורים אטומים,  
טבולים בשמן בתוך הסרנים ולא כמעצור  

בשיטת בלימה זו רמת הבלאי דיסק. 
 שואפת לאפס.

בנוסף לאמור המבוקש מקובל. 
טרקטור  במפרט הטכני, ניתן להציג 

אטומים,   מעצוריםבו מורכבים 
 .טבולים בשמן בתוך הסרנים

נספח   .13
-א'

מפרט  
 טכני

ליטר? מאיפה   650נפח האיסוף. מדוע  
  600-הנתון הזה? האם ניתן להוריד ל

 ליטר.

 המבוקש אינו מקובל.

נספח   .14
-א'

מפרט  
 טכני 

אני לא  –פילטר אויר ראשוני "ציקלון"  
מכיר דבר כזה. מבוקש לשנות לפילטר 

 אויר פנימי וחיצוני. 

המבוקש מקובל. בנוסף לאמור 
במפרט הטכני, ניתן להציג טרקטור  

פילטר אויר פנימי   בו מורכבים
 וחיצוני. 
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 תשובה שאלה סעיף מסמך #

נספח   .15
-א'

מפרט  
 טכני 

מהי פקודת התעבורה שחלה על  
טרקטור כיסוח דשא? ומה התקנות 

למיטב ידיעתי לא  שהותקנו מכוחו? 
 קיימות תקנות תעבורה לטרקטור כיסוח. 

 6ראו תשובת המועצה לשאלה 
 .לעיל

נספח   .16
-א'

מפרט  
 טכני 

? למה רמהם דרישות זיהום האווי 
 הכוונה?

 6ראו תשובת המועצה לשאלה 
 . המחויבים לעיל, בשינויים 

נספח   .17
-א'

מפרט  
 טכני 

מדוע הפירוט לגבי לוח השעונים? האם  
טרקטור שחסר לו אחד מהנתונים הללו 
פסול למכרז זה? האם לא ניתן להניח כי  
יצרן טרקטורים שמכבד עצמו ואת מוצריו  
ישים את המכוונים והמנורות 

 הרלוונטיות? 

, ולא ניתן המבוקש אינו מקובל
 בהכרח להניח כפי שנשאל.

נספח   .18
-א'

מפרט  
 טכני 

המציין  בקר חיווי כללי מדובר ב מהו בקר לאיתור תקלות? 
, באמצעות בכלי התקלקיומה של 

 .נורית אזהרה

נספח   .19
-א'

מפרט  
 טכני 

ליטר אינו קטן  30האם מיכל דלק של  
 כ"ס? 38מידי לטרקטור של 

 המבוקש אינו מקובל.

נספח   .20
-א'

מפרט  
 טכני 

לאיזה סרן?   -" 24הדרישה לגלגלים  
 האם לכל הגלגלים של הטרקטור? 

הדרישה הנקובה הינה לסרן קדמי  
 .בלבד

נספח   .21
-א'

מפרט  
 טכני 

מדוע אתם דורשים שולחן כיסוח כזה  
ס"מ( לטרקטור כזה גדול?   150קטן )

בנתונים אלה, זמן הכיסוח שלכם 
וההוצאות התפעוליות יגדלו בלפחות  

20% 

 המבוקש אינו מקובל.

נספח   .22
-א'

מפרט  
 טכני 

האם לא חשוב לציין במכרז כי הדרישה   
 לשולחן כיסוח קדמי? 

המבוקש מקובל. לטרקטור שיוצג  
 יהיה שולחן כיסוח קדמי בלבד.

נספח   .23
-א'

מפרט  
 טכני 

האם לא חשוב לציין כי הדרישה למיכל  
 איסוף המתרומם לגובה? ולאיזה גובה?

 המבוקש אינו מקובל.

נספח   .24
-א'

מפרט  
 טכני 

האם לא חשוב לציין כי על מערכת   
האיסוף להיות מופעלת ע"י לחץ שמן 

 הידראולי ולא ע"י רצועות? 

 המבוקש אינו מקובל.

נספח   .25
-א'

מפרט  
 טכני 

האם לא חשוב לציין במכרז כי על שולחן  
? ולא ע"י  POTהכיסוח להיות מופעל ע"י 

 רצועות קלצ' חשמלי? 

שולחן הכיסוח המבוקש מקובל. 
 . POTופעל ע"י  בטרקטור המוצג י
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נספח   .26
-א'

מפרט  
 טכני 

האם לא חשוב לציין במכרז כי הפעלת  
תהיה הידרוסטטית ולא ע"י  4X4-ה

 דרייב שאפט )החשוף לפגיעות חיצוניות( 

 המבוקש אינו מקובל.

ברצוני לציין כי למיטב שיפוטי מכרז זה    כללי  .27
מותאם לחלוטין לכלי מסוים, וכי  
במתכונתו הנוכחית לא אוכל להשתתף 

 בו

המועצה חזרה ובחנה את תנאי 
 ואת דרישות המפרט הטכניהסף 

ומצאה שלאור  הקבועים במכרז,
השינויים הנובעים מתשובות 

ולמיטב ידיעתה,  ההבהרה לעיל, 
שברשותם  מס' ספקיםקיימים 

המפרט  התואמים את שונים כלים 
את הצרכים של המועצה, הנדרש, 

 והכשירים להשתתף במכרז זה.
ההחלטה על השתתפות במכרז 

 . עצמו אם לאו, שמורה למשתתף

 

תשובות המועצה מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגיש 

ביחד ובצמוד ליתר מסמכי המכרז המוגשים על ידם, כשהוא חתום כדין על ידי  מענה זה 

 .מורשי החתימה של המציע, באופן המפורט בכתב ההוראות
 
 
 המועצה האזורית שער הנגב


