
 עיריית הוד השרון      
 מחלקת חוזים ומכרזים      

  09-7759548/9טלפון:       
 09-7759559פקס:        
       

  , תשע"חאדר י"א     
 2018פברואר,  26     

 

 לכבוד

 משתתפי המכרז

 

 שלום רב,

 

 מענה לשאלות ההבהרה -לרכישת ואספקת מכונות טיאוט עבור העירייה 200/18מכרז פומבי הנדון: 

  .13:00בשעה  3.1813.מועד הגשת המכרז נדחה ליום , ראשית נבקש לעדכן, כי .1

הנמצא  ,רחובותוסך מורשה לטיפול במכונות טיאוט מחזיק מהמציע "ג. יעודכן להלן:  7תנאי הסף הקבוע בסעיף  .2

בעל חוזה התקשרות בתוקף ביום הגשת שהינו  או)בקו אווירי( מהוד השרון  ,יותרלכל ה ,ק"מ 30ברדיוס של 

  המכרז, עם מוסך מורשה כאמור.

אינו נדרש  ,מאובזרות ומתאימות לתיקון מכונות טיאוט ייעודיות, ניידות שירות 3מציע לו לפחות כי  יובהר,

מוסך מורשה כאמור בעצמו או הוא מחזיק בק"מ מהוד השרון ובלבד ש 30להחזיק מוסך מורשה ברדיוס של 

 ".באמצעות חוזה התקשרות בתוקף ביום הגשת המכרז

העתק של לעיל, יצרף המציע להצעתו  'ג 7בסעיף להוכחת תנאי הסף הקבוע : "להלן .ג 8סעיף גם בהתאם יעודכן  .3

מוסך שירות של המציע כמפורט לעיל או העתק חוזה התקשרות עם מוסך שירות מתאים כמפורט  רישיון תקף של

  לעיל, בתוקף לתקופת ההצעה.

על יתר האישורים  בנוסףזאת ו ניידות לפחות 3ניידות שירות, יצרף המציע רישיון רכב של  ולמציעמידה ב

 ".ג' זה לעיל 8המפורטים בסעיף 

 במענה לשאלות הבהרה שנתקבלו בקשר עם המכרז שבנדון, להלן התייחסותנו:בנוסף ו .4

 מס"ד

 

 

המסמך או 

הנספח אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים

 מענה נוסח השאלה

1.  

 

תנאי  מסמך א

 -המכרז 

 ג 5סעיף  

 מבוקש להוסיף בסוף הסעיף:

"או בעל מוסך מורשה הקשור 

בהסכם עם בית מלאכה למתן 

שירות תיקונים למטאטאים 

ק"מ  30ברדיוס שלא יעלה על 

 ראו ההבהרה שלעיל.

 

המציע על כן יודגש ויובהר, 

תנאי כל לעמוד ב בעצמו

ובכל תנאי הסף של  הסעיף
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 .המכרז מהוד השרון".

2.  

 

 

 

תנאי  מסמך א

  –המכרז 

 ו 6סעיף 

מבוקש לבטל הדרישה 

ות לאסמכתאות על ביצוע עבוד

קודמות ולהיקפים כספיים. 

יובהר כי עסקאות עם לקוחות 

אחרים של החברה הינן מידע 

סודי אשר איננו מעוניינים 

 לחשוף.

בפרק "תנאי המכרז" סעיפים 

( אתם מבקשים 2.ב )עמ' 6-.א ו6

אישורים של עו"ד/רו"ח ונבקש 

 להסתפק באישורים אלו.

 מקובל חלקית.

 

 

הדרישה לצירוף רשימת 

מות, המופיעה עבודות קוד

 בסעיף, תיוותר בעינה.

עם זאת, לא נדרש לפרט את 

ההיקף הכספי עבור ביצוע כל 

עבודה, אלא רק ולציין 

ולפרט לגבי יתר הפרטים 

 המבוקשים.

3.  

 

 

הצעת  מסמך ב

  –הספק 

 ג 14סעיף 

מבוקש לתת מידע מפורט על 

עליה  ברשותהמכונה הקיימת 

 אתם מבקשים לבצע טרייד אין.

 

משנת   cc 2020דגם  .1

קיימת  – 2012

בעיית מנוע שהוחלט 

שלא לתקנה, אולם 

ניתן להשמיש את 

 .המכונה

 משנת   cc 1000דגם  .2

מכונה  – 2012

תקינה ועובדת 

 ברשות.

הצעת  מסמך ב  .4

  –הספק 

 א 15סעיף 

למכונת טיאוט אין מברשת 

לניכוש עשבים אלא רק מברשת 

מבוקש לתקן  –לטיאוט 

 ל"מברשת טיאוט".

 מקובל.

מבוקש לבטל הסעיף היות הצעת  מסמך ב  .5

ולמכונת טיאוט אין מערכת 

 מקובל.
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  –הספק 

 ב 15סעיף 

קירצוף, היא מיועדת לטיאוט 

 בלבד.

המפרט  מסמך ז  .6

הטכני 

ודרישות 

  –מיוחדות 

 ז 1סעיף 

מבוקש למחוק את המילה 

"תפעולן", העירייה היא 

 שתתפעל את המכונות.

 

 מקובל.

המפרט  מסמך ז  .7

 הטכני

ודרישות 

  –מיוחדות 

 ז 1סעיף 

מבוקש להבהיר כי האחריות 

חלה רק על טיפולים שוטפים 

לפי הוראות היצרן ולא תחול 

בכל מקרה של תאונה, חבלה, 

פגעי טבע, תפעול רשלני, שריפה 

וכן לא תחול על בלאי שוטף של 

 מברשות וחלקים מתבלים.

בהם מקובל למעט במקרים 

אחריות היצרן חלה גם על 

שוטף וחלקים  יבלא

 .מתבלים

 , ה' 7סעיף   3עמ'   .8

ערבויות 

להשתתפות 

 במכרז 

"הערבות תשמש גם כערבות 

בסעיף א' לעיל, מבוקש  –בצוע" 

כי הערבות תהיה בגובה של 

בסעיף ה' נרשם כי ₪.  80,000

הערבות הנ"ל משמשת גם 

 21ערבות ביצוע. מנגד, בעמוד 

שכותרתו "ערבות  13.1סעיף 

שת ערבות אחרת ביצוע", מבוק

 ₪.  120,000שהיא ע"ס 

אנו חושבים כי הערבות 

היא ₪  80,000הראשונה ע"ס 

הנכונה והיחידה שצריכה להיות 

תוקף גם לזוכה במכרז -ברת

כערבות ביצוע ולבטל את 

 120,000הערבות הנוספת ע"ס 

מקובל, ערבות הביצוע 

 ₪.  80,000תעמוד ע"ס של 

פות ערבות ההשתתעם זאת, 

לא תשמש גם כערבות ביצוע 

ועל הזוכה יהיה להמציא 

ערבות ביצוע, שתעמוד 

 בתוקף לכל תקופת ההסכם.

 

למען הסר ספק יובהר 

ויודגש, כי לא יהיה כל שינוי 

ערבות נוסח ותנאי ב

נוסח , בהתאם לההשתתפות

וכי  ,מכרזמסמכי ההמצורף ל

כאמור כל שינוי בנוסח 
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יהווה עילה לפסילת  המיותרת. ₪ 

 ההצעה.

 – 11סעיף   9' עמ  .9

אספקת 

 הטובין

חודשים ממועד קבלת  4"

תקופה קצרה  –ההזמנה" 

בדר"כ כשצריך לקחת בחשבון 

שמשלוח ימי, רישוי וכו' הם 

שבועות לפחות.  3-תהליך של כ

גם ליצרנים נדרש לו"ז מרווח 

יותר מאחר ואין באפשרותם 

להתחייב לזמן אספקה כזה. רב 

המכרזים המתפרסמים 

לאספקה של בישראל הינם 

 יום, מרביתם עם 150 מינימום

  יום. 180

במקרה זה במיוחד קבעתם רף 

קנסות שאנו לא מכירים משום 

מכרז אחר ולכן, לא נוכל לקבל 

אספקה בסדר גודל כזה יחד עם 

הקנסות שקבעתם בהמשך בעמ' 

 1,000קנס של  – 10.1סעיף  20

 עבור כל יום איחור באספקה. ₪ 

 5-מועד האספקה יוארך ל

 חודשים ממועד ההזמנה.

 1,000הקנס יעמוד על סך של 

 איחור. שבועלכל ₪ 

 , א' 15סעיף  9עמ'    .10

מברשת 

לניקוש 

 עשבייה  

לאיזה מכונה מבוקשת 

המברשת לניקוי עשבייה?  

 הקטנה או הגדולה? 

ראו  .הדרישה מבוטלת

 לעיל. 4תשובתנו מס' 

, ב' 15סעיף  10עמוד   .11

מערכת 

 הקירצוף 

להחליט כבר בשלב  על העירייה

ההזמנה על הוספת מערכת 

קירצוף. לא ניתן יהיה להוסיפה 

בשלב אחר עקב התאמת 

הדרישה מבוטלת. ראו 

 לעיל. 5תשובתנו מס' 
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מערכות במכונה לקליטת 

 מערכת הקירצוף. 

  6סעיף   19עמ'   .12

תקופת 

 ההסכם 

, 6.1סעיפים 

6.2 ,6.3 

אנו מניחים כי תקופת ההסכם 

י קבלנים, זה הועתקה ממכרז

מאחר והיא מדברת על תקופה 

שנים, בעוד שאנו  5-מצטברת ל

עוסקים במכירת מכונות טאוט 

ומחוייבים לתקופת אחריות 

עפ"י הצהרת יצרן וכמפורט 

 בהסכם. 

לכן, נבקש לשנות את תקופת 

ההסכם ולהעמידו על נושא 

 אספקת המכונות??? 

האחריות היקף יובהר, כי 

לפי אחריות הינו נדרשת ה

שנים  3למשך , אולם היצרן

ולא פחות וזאת גם אם 

אחריות היצרן קובעת 

תקופה קצרה יותר ועל 

המציע יהיה לשקלל זאת 

ועל הזוכה יהיה  בהצעתו

לספק את השירות למשך כל 

השנים במוסכים  3

המורשים ובהתאם 

 .לדרישות

העירייה תוכל להרחיב את 

לצורך קבלת  ההתקשרות

בהיקף מלא או  האחריות,

-לתקופה נוספת ועד ל חלקי,

שנים וזאת בתשלום נוסף  5

לפי סיכום מול הקבלן והכל 

בהתאם לצרכי העירייה, 

לשיקול דעתה ולתקציב 

 מאושר.

 – 9סעיף   19עמ'   .13

 ביטוח 

אל איננה היצרן, אלא -גד

המשווקת והמתחזקת של 

אל רשומה -מכונות היצרנים. גד

ות ומכוסה בפוליסת ביטוח חב

 מוצר של היצרן עצמו. 

פוליסת חבות המוצר של היצרן 

נמסרת לכל הדורש ומתקבלת 

ובלבד שהזוכה  מקובל

במכרז יציג פוליסת חבות 

המוצר של היצרן, בה הוא 

רשום כמוטב ומכוסה גם 

 .הוא עפ"י פוליסה זו
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גם ע"י כל הרשויות החפצות 

בכך, כולל החברה למשק 

וכלכלה. היצרן מספק אחריות 

אל ואינו רושם שם -דרך גד

 לקוח בחבות המוצר. 

לכן איננו מנפיקים ועורכים 

פוליסות ביטוח עצמאיות 

א היצרנים ובעיקר בגלל שאנו ל

 אלא המשווקים בלבד. 

במידה ותבקשו, נוכל להמציא 

גם לכם את פוליסת חבות 

 המוצר ונבקשכם להסתפק בכך. 

 10.1סעיף   20עמ'   .14

פיצויים 

 מוסכמים 

אי תיקון  -טבלה ב 2סעיף 

 . תקלה במועד

לא נקבעו מועדים במכרז 

לתיקוני תקלות שבגינן אפשר 

 לקבוע קנסות. 

 

אנו לא  - בטבלה 5סעיף 

מספקים רכב תחליפי כמו 

שנדרש, שבעבורו נקבע קנס של 

 ליום. ₪  1,500

 

קנס ₪  2,000 – בטבלה 6סעיף 

בעבור אספקת חלקים לא 

 .מקוריים 

 

ימי  3-המועדים הינם עד ל

 עסקים.

לכל ₪  500הקנס יעמוד על 

 יום איחור.

 

 

הדרישה והקנס בגינה 

 מבוטלים.

 

 

הדרישה לאספקת חלקים 

מקוריים ומתאימים עומדת 

בעינה, אולם הקנס בעבור 

אספקת חלקים לא מקוריים 

 מבוטל.
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נבקש למחוק את הקטע בסיום  , ב' 1סעיף   24עמ'   .15

"בחלקן לא  –המשפט בדרכים 

  סלולות".

יובהר, כי מדובר על שבילי 

 גנים ופארקים בלבד.

נבקש למחוק את המילה  , ז' 1סעיף   24עמ'   .16

"תפעולן" ואת "וטיפולים 

אלו צריכים  –שוטפים" 

 להתבצע ע"ח העירייה. 

 6מקובל. ראו תשובתנו מס' 

 .לעיל

 ב'   15סעיף  10עמ'   .17

    

מבקשים לבטל את הבקשה 

לאספקת מקרצפת למכונה 

 ל ובמפרט שבקשתם. בגוד

 אין באפשרותנו לספק בקשה זו.   

 5מקובל. ראו תשובתנו מס' 

 לעיל.

  3סעיף  25עמ'   .18

דרישת סף 

מכונה 

   קטנה

דרישה  - מערכת שטיפה

 –בר  100למשאבת לחץ 

בר.  68-אנו מבקשים להסתפק ב

זוהי המשאבה האופציונלית 

 היחידה 

 שהיצרן מספק.  

נעדיף גם לבטל את הבקשה 

לעבודה סימולטנית של מערכת 

השטיפה ומערכת הטאוט, 

מאחר וזה מוריד באופן 

משמעותי מביצועי הטאוט 

וממילא, אין מספיק מים לכל 

 הפעולות יחד. 

הדרישה המופיעה במכרז לא 

 תשתנה.

 דרישות סף   25עמ'   .19

מכונה 

 בינונית  

 85נבקש לאשר  - גובה שפיכה

 ס"מ.  90ס"מ במקום 

 85פיכה יהיה מקובל. גובה ש

 ס"מ לפחות.
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, סעיף 5עמ'  מסמך א'  .20

 , ג'+ד'13

במידה ותחליט העירייה לממש 

רק חלק מהמכרז )מכונה אחת 

במקום שתיים(, ניאלץ לשנות 

את מחיר ההצעה, שכן במחירי 

המכונות שיינתנו נלקחה 

 בחשבון הנחת מכונת הטרייד.

לא יהיה שינוי בדרישות 

המכרז ועל המציע יהיה 

את בחשבון במסגרת לקחת ז

 הצעתו. 

, 25עמ'  מפרט טכני  .21

 , 3סעיף 

 כ"ס לפחות: 80, 6מנוע יורו 

חברתנו מייבאת מכונות 

בהתאם לדרישות / תקינה של 

משרד התחבורה ומייבאת יורו 

בקטגוריה הזו. אבקש לאפשר  5

אספקת מכונת טיאוט קטנה, 

 6או לחילופין יורו  5יורו 

כ"ס  75-וכמובן לשנות ל

 ם.בהתא

נוסיף ונחדד כי חברתנו לא 

 6מבינה את הדרישה ליורו 

 )כאשר 

אין חובה לכך בארץ( המייקרת 

את עלות המכונה, עלות 

 התחזוקה ותוסף של אוראה. 

עבור המכונה הקטנה 

מתקבלת הדרישה למכונה 

כ"ס  75לפחות עם  5יורו 

 לפחות.

 

 

, 25עמ'  מפרט טכני  .22

 , 3סעיף 

 ליטר: 300נפח מיכל מים 

ל מנת שחברתנו תוכל ע

להשתתף במכרז. אבקש לשנות 

-את נפח מיכל המים הנקיים ל

ליטר. כאשר הסך הכולל  190

 380יחד עם מיכל המחזור יהיה 

 ליטר לפחות.

ככל הידוע לנו ישנה מכונה אחת 

 מקובל.
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בשוק היכולה לעמוד בתנאי סף 

 זה. 

מיכל מים עשוי  -מכונה בינונית  26עמ'  מפרט טכני  .23

 יתרון: -סטה נירו

אבקש לשנות למיכל מים עשוי 

מחומר בלתי מחליד )כפי שנהוג 

לאפשר במכרזים מסוג זה(, 

כגון: פלסטיק ולאו דווקא 

 נירוסטה.

לאור הניסיון הרב שיש 

לחברתנו בתחום, מיכל מים 

מסוג של מתכת מהווה דווקא 

חסרון ולא יתרון שכן לאחר זמן 

 מה המיכל מחליד. 

ע מיכל מקובל. ניתן להצי

מים עשוי מתכת עמידה 

מסוג שאיננו מחליד או 

 מפלסטיק קשיח.

24.  

 

 

 

 11עמוד  איכות 

  16סעיף 

 ב'

חוות דעת של הצוות המקצועי 

 –נקודות  10עד  –בעירייה 

ברצוננו לדעת מיהו הצוות 

המקצועי וכיצד יבחן את 

 המפרט עלויות וכו'.

הצוות המקצועי ימנה את 

מנהל אגף שפ"ע אשר יעמוד 

בראש הצוות, קצין בטיחות 

בתעבורה, מנהל מחלקת 

התברואה, סגן מנהל אגף 

 שפ"ע וחשב האגף.

כולם בעלי ניסיון רב איש 

בתחומו וכן בתחומים 

 הרלוונטיים נשוא מכרז זה.

הנקודות  10אופן חלוקת 

ב' למסמך  16מפורט בסעיף 

 ב' למכרז.
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 בברכה,

 

 ,עו"ד חזי קינן

 מנהל מחלקת חוזים ומכרזים
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