
 

 

  2022/21מכרז מס'    -אשכול רשויות נגב מערבי 

 לרכישת רכבי שטח  

 2מס'  -מסמך הבהרות  

שם  מס"ד
 המסמך

מספר 
עמוד 
 וסעיף

 מענה העורך פירוט שאלת ההבהרה 

מסמך  1
 א'

 2עמ' 
 6סעיף 

ניתן   לשאלות  להאם  מענה  קבל 
לפני שמשלמים לרכישת מסמכי  

 לפני כן?המכרז או חובה לשלם 
 

מענה לשאלות הבהרה הינו  
הגשת המכרז הינה    6/09עד  
 14/09עד 

2 
 

מסמך 
 א'

   2עמ' 
 5סעיף 

הגשת  בתאריך  דחייה  נבקש 
 7.9.22-המכרז ל

נדחתה   המכרז  הגשת 
   14/09ל

הרכישה  1  כללי  3 את  יבצע  גוף  .איזה 
בפועל וממי יתקבל התשלום?)על  
ההזמנה,החשבונית   תצא  מי 

 והרשיון?( 
אשר 2 הניהול  דמי  ישולמו  .למי 

 ? Sסעיף  9מצויינים בעמ' 

את  1 יבצע  האשכול   .
 הרכישה בפועל.  

ישולמו  2 הניהול  דמי   .
 לאשכול. 

 לא מצויינים.-תנאי תשלום  כללי  4
בעת  :"תשלום  לרשום    נבקש 

הגעת הרכב ארצה ולפני השחרור  
 ממכס". 

  30תנאי תשלום הינם: תוך  
והעברת   הרכב  מקבלת  יום 
הבעלות על שם האשכול או  

 מי שמטעמו.  
מסמך  5

 ב'
  5עמ'  

 א.    1סעיף  
 צבע-

נבקש לציין שבמידה וייבחר צבע 
תוספת   תהיה  מלבן,  שונה 
)זאת  מטלי  לצבע  ארגז  לצביעת 

ארגז   ויידרש  כמובן(.אנו  במידה 
בהצעת  התוספת  את  נציין 

 המחיר. 
 אנא אישורכם 

 מאושר 

מסמך  6
 ב'

  5עמ'  
 ב.  1סעיף 

  10ועמ'  
 . 3סעיף 

עד    -.נבקש אישור לזמן אספקה 1
 חודשים. 8

בגלל   וכן  הענף  מצב  עקב  זאת 
תמהיל הדגמים המבוקשים אשר 
מועדי האספקה של כל אחד מהם 

 אינו זהה לשני. 
שלא   לכך  בנוסף  מתי  זאת  ברור 

מהרשויות   הזמנות  תתקבלנה 
עד   ומצב המלאי עשוי להשתנות 

 רגע קבלת ההזמנות . 
אשר 2 הכמויות  מצויינות  .לא 

 תידרשנה. 
באיסוזו   כמויות  לדעת  נבקש 

 דימקס עפ"י הדגמים. 

ככתוב   .1 מקובל,  לא 
 במכרז.

אין   .2 מסגרת,  מכרז  זהו 
את   להעריך  אפשרות 
של   ההזמנות  כמות 

ו   רשויות    11האשכול 
 רות בו. החב

מסמך  7
 ב'

 6עמ' 
 Cסעיף  

i 

לא מובן מדוע יש להגיש מחירים 
ולא    22עפ"י מחירון חודש אפריל  

עפ"י המחירון העכשווי שבתוקף  
 לעת הגשת ההצעה? 

ע"פ   המחירים  הגשת 
הינה   חודש אפריל  מחירים 
לנוחות וסדר, אחוז ההנחה  
הוא שיקבע את מחיר הרכב  
וזאת   ההזמנה  בעת  הסופי 

 המחירון המעודכן. ע"פ 
מסמך  8

 ב'
   7עמ' 

 8סעיף 
 הבהרות 

להבהיר   לבטל נבקש  ניתן  שלא 
מעת הגעת הרכב ארצה   ההזמנה

ממכס לשחרור  .זאת    והגשתו 

מקובל כי רכב אשר אושרה  
לא   האשכול  ע"י  הזמנתו 

 יהיה ניתן לבטל. 



 

 

סעיף   תת 
E 

"האשכול  
שומר  

לעצמו את  
הזכות  

לבטל בכל  
את    עת

הזמנת  
העבודה  

ו/או  
 המכרז..."

עבורכם  שוריין  שרכב  מאחר  
תהליך  ו ומתחיל  ביצוע  מאחר 

 לגביו. 
 נא אישורכם לכך 

נספח   9
 א'

  16עמ'  
סעיף  

 שירותים/ 
 אביזרים 

 - וו גרירה טנדר
 .האם נדרש וו תפוח או משולב? 1
 .האם נדרש וו נשלף או קבוע?2

ניתן לתת הצעה נפרדת לכל  
 פריט. 

נספח   10
 א'

  16עמ'  
סעיף  

 שירותים/ 
 אביזרים 

 - מיגון תחתון לטנדר
או   בלבד  גחון  מיגון  נדרש  האם 

 חבילת מיגון מיגון כולל ? 

הצעה   תינתן  מקרה  בכל 
ניתן   בלבד.  גחון  למיגון 
נוספת   הצעה  להציע 

 לחבילת מיגון כולל. 
נספח   11

 א'
  16עמ'  

סעיף  
 שירותים/ 
 אביזרים 

ארגז 
 -לטנדר+חלונות+דלת+נעילה 

גובה הארגז ? האם זה         1
 ארגז גבוה או נמוך ?  

האם יש תאורה בארגז          2
 ? 

בארגז          3 החלונות  האם 
או   קבועים  חלונות  הם 

 חלונות הזזה .  
סורגים          4 יש  האם 

 בחלונות ?  
היא          5 בארגז  הדלת 

רגילה או מתרוממת עם  
כלפי   הרמה  הוכנות 

 מעלה ?  
או          6 רגיל  לבן  צבע 

מטלי   לצבע   ? מטאלי 
נא  - יתווסף מחיר צביעה

אישורכם להוספת שורה  
 בתמחור 

7          . בארגז  נעילה  לגבי 
או   רתק  מנעול  האם 

 צילינדר ?  
אם הארגז גבוה מגובה          8

יש  הקבינה,האם  
רוח   כונס  של  אפשרות  

 .האם נדרש? 
הכוונה מעל -גגון לרכב       9

 הארגז שתוסיפו?  
 
 

1           ? הארגז  גובה 
האם זה ארגז גבוה  

הארגז    –או נמוך ?  
גג   בגובה  הינו 
 הקבינה של הטנדר 

תאורה           2 יש  האם 
 כן  -בארגז ? 

החלונות           3 האם 
חלונות   הם  בארגז 
קבועים או חלונות  

 קבועים   -זזה .ה
יש סורגים           4 האם 

 כן  - בחלונות ? 
הדלת בארגז היא           5

או   רגילה 
עם   מתרוממת 
הוכנות הרמה כלפי  

 רגילה  - מעלה ? 
צבע לבן רגיל או           6

לצבע    ? מטאלי 
מטלי יתווסף מחיר  

נא  - צביעה
להוספת   אישורכם 

בתמחור   - שורה 
לצבע   רק  מאושר 

 מטלי 
נעילה           7 לגבי 

האם    . בארגז 
או   רתק  מנעול 

  ?   - צילינדר 
 צילינדר 

גבוה           8 הארגז  אם 
מגובה  

יש   הקבינה,האם 
כונס   של  אפשרות  

נדרש? .האם    - רוח 



 

 

הינו   הארגז  גובה 
של   גובה  באותו 
נדרש   לא  הקבינה, 

 כונס 
הכוונה  -גגון לרכב       9

הארגז   מעל 
 כן  -שתוסיפו? 

 
נספח   12

 א'
  16עמ'  

סעיף  
 שירותים/ 
 אביזרים 

 - התקנת דלקן אוניברסלי 
הדלקן   להתקנת  ההתקשרות 
מתבצעת ע"י הלקוח אל מול חב' 

 הדלקנים)אורפק(. 
דרכם  מזמין  שהלקוח  ברגע 

שלנו    דלקן,הם לספק  שולחים 
של   וההתחשבנות  צריבה  קוד 
מול   אל  הינה  שלנו  המתקין 

 אורפק. 
 נא אישורכם לכך. 

של   העלות  עוד  כל  מאושר 
הרכבת הדלקן כולל הדלקן  
זוכה   חשבון  על  הינה  עצמו 
 המכרז ולא על ידי האשכול.

 .  דגמים מהרכבים שלנו 12ש פה י  כללי  13
  

 על איזה דגם מדובר ? 
  

רואה  וגם   אני  המכרז  בתנאי 
לשלם   על    500שצריך  שח 

 השתתפות ? 
 

 ככתוב במכרז.  

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף מסמך זה להצעתו. 

 בהצלחה לכל המציעים! 

 


