 15אוקטובר 2017
כ"ה תשרי תשע"ח
לכבוד
משתתפים

הנדון :מכרז פומבי מס' 7/2017

לאספקת מכונות טיאוט לניקוי רחובות
עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ (להלן" :החברה")

פרוטוקול מס'  -2דחיית מועדים ,שינוי תנאי סף ומענה לשאלות הבהרה מאת
המשתתפים
 .1החברה מבקשת לעדכן בשנית את המשתתפים בדבר תאריכי מכרז מעודכנים כדלקמן:
 .1.1המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה והינו ביום  30.10.2017ועד השעה .13:00
 .1.2המועד לפתיחת תיבת המכרזים יקבע בהמשך על ידי האשכול והמידע בדבר האמור יימסר לכלל
המשתתפים.
 .2מובהר בזאת כי רכישת מכונות טיאוט ע"פ המכרז יכולה לעשות ישירות ע"י החברה עבור הרשויות
המקומיות החברות בחברה (באשכול) ולחלופין ישירות ע"י הרשויות המקומיות החברות באשכול,
בהתאם לתנאי והוראות המכרז .במקרה של רכישה ישירות ע"י רשות החברה באשכול ,ייחתם נספח
מתאים שיצורף להסכם המכרז .בכל מקרה ,שירותי תחזוקה/אחריות מורחבת ,ככל שידרשו ע"י
הרשות הרלבנטית ,יסופקו ישירות לרשות ,כמפורט במכרז על נספחיו.
 .3תשומת לב המשתתפים – במסגרת תשובות ההבהרה להלן שונו תנאי סף במכרז ,לרבות קבוצות
/קטגוריות מכונות לגביהן ניתן להגיש הצעות .לתשובות ההבהרה מצורפים נספחים מעודכנים למסמכי
המכרז .יש להקפיד להגיש את ההצעה על גבי הנספחים המעודכנים.
 .4מענה לשאלות הבהרה:
שאלה

סעיף

תשובה

שאלה

מספר

1

1.3

מכונת טיאוט גדולה -לא
תואם מפרט ,מפרט מדבר על
מכונת טיאוט על שלדת
משאית .נא לתקן.

מצ"ב מפרט מעודכן המחליף את המפרט
שצורף למסמכי המכרז.
כן מצ"ב נספח ד' (הצעת המחיר) מעודכן.
למכרז התווספו סוגי מכונות .בכל מקום
במכרז בו קיימת התייחסות לקבוצות המכונות
לגביהן ניתן להגיש הצעה ,יתוקן וירשם –
 מכונת טיאוט קטנה מיני.
 מכונת טיאוט קטנה.
 מכונת טיאוט בינונית ייעודית.
 מכונת טיאוט בינונית ייעודית על
שלדת משאית.
 מכונת טיאוט גדולה ייעודית על

1

שלדת משאית.

הבקשה מתקבלת.
סעיף  2.4לתנאי הסף ישונה ויהא כדלקמן:

2

2.4

מבקשים להוסיף .2017
מבקשים לשנות במקום 10
מכונות טיאוט  ,2014לסה"כ
 25 , 2014-2017מכונות.

3

2.5

מבקשים לשנות את הסעיף ,
סה"כ מכירות 2014-2017

4

2.7

5

3.8

הערבות הנ"ל של ₪ 100,000
הינה מוגזמת ,מבקשים לשנות
ל.₪ 50,000 -
נספח ערבות הביצוע

6

4.7

הבקשה מתקבלת.
יש בעיה לקבל מלקוחות
מבקשים
אישור אספקה,
הסעיף ,ניתן לבדיקה סעיף  4.7יעודכן ויהא כדלקמן:
לבטל את
ע"י היועץ בטלפונים ישירים.

7

12

8

7

9

13

"מציע אשר סיפק בישראל בשנים 2014-2017
במצטבר לכל הפחות  25רכבי טיאוט מאחד או
יותר מהסוגים המפורטים בנספח הטכני המצ"ב
כנספח ד' ,ואשר שנת ייצורן הוא  2014ואילך".
מצ"ב נוסח נספח ב' מעודכן.
הבקשה מתקבלת.
סעיף  2.5לתנאי הסף ישונה ויהא כדלקמן:
"מציע בעל מחזור כספי שנתי מצטבר של  7מיליון ₪
(לא כולל מע"מ) ,לפחות ,בשנים 2014-2017
מהכנסות בגין אספקת מכונות טיאוט (לאו דווקא
מהסוג הקבוע במכרז).

הבקשה נדחית.
ערבות הביצוע הינה נספח א' לחוזה הקבלנות.

"רשימת מכונות הטיאוט אשר סופקו על-ידי המציע
בהתאם לקבוע בסעיף  2.4לעיל ולקוחות להם סופקו
מכונות הטיאוט בצירוף אישורי אספקה מכל לקוח.
על המציע למלא את הטבלה המצורפת כנספח ב'
למכרז ,וכן לצרף אישורי אספקה או המלצות בנוסח
המצ"ב לנספח הנ"ל או בכל נוסח אחר".

הסעיף לא ברור  ,אין
פרמטרים המציינים את
הדרישות .אימות המכונה
המוצעת ,מה הכוונה? מתן
אחריות בתקופת האחריות-
לא ברור.
זמן אספקה של  90יום ממועד זמן האספקה יעודכן למועד של  180ימי עבודה
קבלת ההזמנה אינו
הגיוני,כ 4 -מיום קבלת הזמנה עבודה.
זמן אספקה למשאית הינו
חודשים ,תוספת של חודשיים
של התקנת המטאטא ,סה"כ
לפחות  6חודשים ,יש לשנות
את הסעיף.
מה הכוונה פיצוי  ₪ 3,000לכל הבקשה נדחית.
יום איחור בתוספת שכירות
עבור מטאטא בתוספת ?₪ 600
יש לבטל את הסעיף באופן

לא ברורה שאלת הפונה .מנגנון פרמטר האיכות
מפורט מפורשות בהוראות המכרז ומתייחס
לסקר שביעות רצון שיעשה מול הממליצים,
כמפורט בסעיף.

2

מיידי.
שירות תוך  3שעות אינו
הגיוני ,לפחות  12שעות לא
כולל שעות לילה.

הבקשה מתקבלת.
סעיף  21לחוזה יעודכן ויהא כדלקמן:

10

21

11

23

12

25ו'

13

29

14

41

15

58

אין ניתן להשוות מכונת
טיאוט בנפח  0.5קוב למכונה
בנפח  1.5קוב.

16

60

על איזה מכונה מדובר על
שלדת משאית

הספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת
החוזה תהיה בבעלותו ו/או ברשותו לפחות ניידת
שירות אחת למתן שירותי תחזוקה ותיקון
מכונות הטיאוט ,ואשר תהיה זמינה לאורך כל
שעות היממה שבעה ימים בשבוע למתן טיפול
ואחזקה במקום הימצאותה של המכונה .הספק
מתחייב כי מתן הטיפול על-ידי ניידת השירות
ייעשה בתוך  12שעות עבודה מרגע הקריאה.
אחריות  12חודשים ממועד
האספקה או  1200ש"ע,
הקודם מביניהם.
ו' -אין אחריות למברשות ואין
אחריות לחלקים מתכלים –
יש לבטל את הסעיף.
התיקונים יבוצעו בשעות
העבודה בבית המלאכה של
הספק וזאת ברציפות ללא
הפסקה עד להשלמת התיקון.
יש לבטל את הסעיף .שעות
העבודה הינם מ 7:30 -בבוקר
ועד  16:30אחר הצהריים.
יש לבטל את הסעיף ,סעיף לא
הגיוני.
הנספח לא מופיע בהסכם

הבקשה נדחית.
האחריות הינה אחריות מורחבת וכוללת
כמפורט בהוראות החוזה.
הבקשה הנדחית.

הבקשה נדחית.
ככל שתאושר הסבת הסכם ,יוכן נספח מתאים.
ראה הבהרה  1לעיל.
מבלי לגרוע מהאמור המציע רשאי להציג כמה
סוגים בכל אחת מהקטגוריות.
למען הסר ספק ,כל קבוצה /קטגוריה תבחן בפני
עצמה.
ראה הבהרה  1לעיל.
סעיפים  58-62לחוזה יעודכנו ויהיו כדלקמן:

ב.

תמורה

 .58 .1ככל שסופקה מכונה טיאוט קטנה מיני בנפח
 0.5-1.2קוב ובכפוף לקיום יתר הוראות ההסכם,
יהיה זכאי הספק לתמורה כמפורט להלן-
(א) עבור אספקה ורכישה של המכונה,
כולל שנת אחריות ( 12חודשים ממועד
אספקת המכונה) וכנגד חשבונית מס
כחוק יהיה הספק זכאי לתשלום
תמורה של סך בשקלים חדשים השווה
ל _____________ -יורו על-פי שער
3

החליפין המתפרסם על-ידי בנק ישראל
נכון ליום ביצוע ההזמנה על-ידי החברה
על-פי החוזה.
התמורה כאמור תהיה צמודה לשער
היציג של היורו במועד ביצוע ההזמנה.
למען הסר ספק ,התמורה כאמור כולל
תחזוקה ואחריות לתקופה של שנה
ממועד אספקת כל מכונה ,ללא חיוב /
תשלום נוסף.
לתמורה יתווסף מע"מ כחוק במועד
ביצוע התשלום.
התמורה כאמור תבוצע בתשלומים,
ע"פ מועדי התשלום כמפורט בסעיף 63
להלן.
ככל שיוזמנו שירותי אחריות מורחבת
(מעבר לשנה) – הספק יחתום על הסכם
ישירות מול הרשות שתהיה האחראית
הבלעדית לתשלומים לספק בגין
תקופת האחריות המורחבת ,ככל
שהתבקשה .למען הסר ספק ,המחיר
עבור שירותי תחזוקה ואחריות
מורחבת לא יעלו על מחירי המכרז .אין
חובה לקבלת שירותי תחזוקה ואחריות
מורחבת והספק לא יהיה רשאי
להעלות כל טעה ו/או דרישה כנגד
הרשות ו/או החברה בנושא זה.
 .59 .2ככל שסופקה מכונה טיאוט קטנה בנפח 1.6-
 2.2קוב ובכפוף לקיום יתר הוראות ההסכם,
יהיה זכאי הספק לתמורה כמפורט להלן-
(א) עבור אספקה ורכישה של המכונה,
כולל שנת אחריות ( 12חודשים ממועד
אספקת המכונה) וכנגד חשבונית מס
כחוק יהיה הספק זכאי לתשלום
תמורה של סך בשקלים חדשים השווה
ל _____________ -יורו על-פי שער
החליפין המתפרסם על-ידי בנק ישראל
נכון ליום ביצוע ההזמנה על-ידי החברה
על-פי החוזה.
התמורה כאמור תהיה צמודה לשער
היציג של היורו במועד ביצוע ההזמנה.
למען הסר ספק ,התמורה כאמור כולל
תחזוקה ואחריות לתקופה של שנה
ממועד אספקת כל מכונה ,ללא חיוב /
תשלום נוסף.
לתמורה יתווסף מע"מ כחוק במועד
ביצוע התשלום.
התמורה כאמור תבוצע בתשלומים,
4

ע"פ מועדי התשלום כמפורט בסעיף 63
להלן.
ככל שיוזמנו שירותי אחריות מורחבת
(מעבר לשנה) – הספק יחתום על הסכם
ישירות מול הרשות שתהיה האחראית
הבלעדית לתשלומים לספק בגין
תקופת האחריות המורחבת ,ככל
שהתבקשה .למען הסר ספק ,המחיר
עבור שירותי תחזוקה ואחריות
מורחבת לא יעלו על מחירי המכרז .אין
חובה לקבלת שירותי תחזוקה ואחריות
מורחבת והספק לא יהיה רשאי
להעלות כל טעה ו/או דרישה כנגד
הרשות ו/או החברה בנושא זה.
.60ככל שסופקה מכונה טיאוט בינונית ייעודית
בנפח  5-5.6קוב ובכפוף לקיום יתר הוראות
ההסכם ,יהיה זכאי הספק לתמורה כמפורט
להלן-

(א) עבור אספקה ורכישה של המכונה,
כולל שנת אחריות ( 12חודשים ממועד
אספקת המכונה) וכנגד חשבונית מס
כחוק יהיה הספק זכאי לתשלום
תמורה של סך בשקלים חדשים השווה
ל _____________ -יורו על-פי שער
החליפין המתפרסם על-ידי בנק ישראל
נכון ליום ביצוע ההזמנה על-ידי החברה
על-פי החוזה.
התמורה כאמור תהיה צמודה לשער
היציג של היורו במועד ביצוע ההזמנה.
למען הסר ספק ,התמורה כאמור כולל
תחזוקה ואחריות לתקופה של שנה
ממועד אספקת כל מכונה ,ללא חיוב /
תשלום נוסף.
לתמורה יתווסף מע"מ כחוק במועד
ביצוע התשלום.
התמורה כאמור תבוצע בתשלומים,
ע"פ מועדי התשלום כמפורט בסעיף 63
להלן.
ככל שיוזמנו שירותי אחריות מורחבת
(מעבר לשנה) – הספק יחתום על הסכם
ישירות מול הרשות שתהיה האחראית
הבלעדית לתשלומים לספק בגין
5

תקופת האחריות המורחבת ,ככל
שהתבקשה .למען הסר ספק ,המחיר
עבור שירותי תחזוקה ואחריות
מורחבת לא יעלו על מחירי המכרז .אין
חובה לקבלת שירותי תחזוקה ואחריות
מורחבת והספק לא יהיה רשאי
להעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד
הרשות ו/או החברה בנושא זה.
.61ככל שסופקה מכונה טיאוט בינונית על
שלדת משאית בנפח  3.5-4.5קוב ומעלה ובכפוף
לקיום יתר הוראות ההסכם ,יהיה זכאי הספק
לתמורה כמפורט להלן-
(א) עבור אספקה ורכישה של המכונה,
כולל שנת אחריות ( 12חודשים ממועד
אספקת המכונה) וכנגד חשבונית מס
כחוק יהיה הספק זכאי לתשלום
תמורה של סך בשקלים חדשים השווה
ל _____________ -יורו על-פי שער
החליפין המתפרסם על-ידי בנק ישראל
נכון ליום ביצוע ההזמנה על-ידי החברה
על-פי החוזה.
התמורה כאמור תהיה צמודה לשער
היציג של היורו במועד ביצוע ההזמנה.
למען הסר ספק ,התמורה כאמור כולל
תחזוקה ואחריות לתקופה של שנה
ממועד אספקת כל מכונה ,ללא חיוב /
תשלום נוסף.
לתמורה יתווסף מע"מ כחוק במועד
ביצוע התשלום.
התמורה כאמור תבוצע בתשלומים,
ע"פ מועדי התשלום כמפורט בסעיף 63
להלן.
ככל שיוזמנו שירותי אחריות מורחבת
(מעבר לשנה) – הספק יחתום על הסכם
ישירות מול הרשות שתהיה האחראית
הבלעדית לתשלומים לספק בגין
תקופת האחריות המורחבת ,ככל
שהתבקשה .למען הסר ספק ,המחיר
עבור שירותי תחזוקה ואחריות
מורחבת לא יעלו על מחירי המכרז .אין
חובה לקבלת שירותי תחזוקה ואחריות
מורחבת והספק לא יהיה רשאי
להעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד
הרשות ו/או החברה בנושא זה.
ככל שסופקה מכונה טיאוט גדולה על שלדת
משאית בנפח  4.5-6קוב ובכפוף לקיום יתר
הוראות ההסכם ,יהיה זכאי הספק לתמורה
6

כמפורט להלן-
(א) עבור אספקה ורכישה של המכונה,
כולל שנת אחריות ( 12חודשים ממועד
אספקת המכונה) וכנגד חשבונית מס
כחוק יהיה הספק זכאי לתשלום
תמורה של סך בשקלים חדשים השווה
ל _____________ -יורו על-פי שער
החליפין המתפרסם על-ידי בנק ישראל
נכון ליום ביצוע ההזמנה על-ידי החברה
על-פי החוזה.
התמורה כאמור תהיה צמודה לשער
היציג של היורו במועד ביצוע ההזמנה.
למען הסר ספק ,התמורה כאמור כולל
תחזוקה ואחריות לתקופה של שנה
ממועד אספקת כל מכונה ,ללא חיוב /
תשלום נוסף.
לתמורה יתווסף מע"מ כחוק במועד
ביצוע התשלום.
התמורה כאמור תבוצע בתשלומים,
ע"פ מועדי התשלום כמפורט בסעיף 63
להלן.

ככל שיוזמנו שירותי אחריות מורחבת (מעבר
לשנה) – הספק יחתום על הסכם ישירות מול
הבלעדית
האחראית
שתהיה
הרשות
לתשלומים לספק בגין תקופת האחריות
המורחבת ,ככל שהתבקשה .למען הסר ספק,
המחיר עבור שירותי תחזוקה ואחריות
מורחבת לא יעלו על מחירי המכרז .אין חובה
לקבלת שירותי תחזוקה ואחריות מורחבת
והספק לא יהיה רשאי להעלות כל טענה ו/או
דרישה כנגד הרשות ו/או החברה בנושא זה.
17

71

מדובר על ערבות ביצוע בסך
של  ₪ 30,000להבטחת הספק
לאחזקה ,מבקשים לקבל
בפירוט מדויק של כל הערבות
הנדרשות וכל ערבות למה
משמשת.
7

על הקבלן הזוכה להגיש ערבות ביצוע
ע"ס  ₪ 150,000כמפורט בהוראות חוזה
הקבלנות (נספח א') הנוגעת לאספקת מכונות
הטיאוט בלבד .מבלי לגרוע מהאמור ,ועם
דרישתה של כל רשות לקבל שירותי אחזקה
בנוסף לאספקת המכונות ,והכל כמפורט
בהוראות הצעת המחיר ,יהא על הקבלן הזוכה

לספק ערבות ביצוע ע"ס  ₪ 30,000לעניין מתן
שירותי אחזקה מורחבת.
18

נספח ד' -ערבות הביצוע ₪ 30,000
הסכם -להבטחת הספק לאחזקה,
סעיף
מבקשים לקבל בפירוט מדויק
15ב'
של כל הערבות הנדרשות וכל
ערבות למה משמשת.
נספח ד' איך ניתן להשוות מכונה
טיאוט בנפח  0.5קוב למכונה
לחוזה
בנפח  1.5קוב.
מכונת טיאוט גדולה ייעודית
בנפח  3קוב בהתאם לנדרש
במפרט
במפרט כתוב משאית טיאוט
בינונית  6טון ומעלה ,במסמכי
המכרז כתוב מכונה ייעודית
למה הכוונה
מבקשים לשנות משאית
טיאוט קטנה מידות ומשקלות
מבקשים לשנות משקל כולל
של  2000-35000לעד 4000
גובה עד  .2.10לבטל הדרישה
הדרישה למערכת מחזור
אופציה למברשת  -3למה אין
בקשה למברשת 3

24

נספח ד' -נפח  3000-5600מבקשים
מכונת
לשנות לעד 6000
טיאוט
בינונית מבקשים לשנות משקל כולל
עד  13,500ק"ג
מבקשים לבטל מערכת
למיחזור מים -לא אפקטיבי
מבקשים להוסיף בנוסף
למערכת יניקה מרכזית,
מערכת מכנית עם מעלית
נספח ד' -מבקשים להוריד את מערכת
משאית המיחזור מים -לא אפקטיבי

29

מבקשים להוריד את מערכת
המיחזור מים -לא אפקטיבי.
יש לשנות משקל כולל בין
משאית טיאוט קטנה וגדולה.

19
20
21

22

23

25
26
27
28

טיאוט
בינונית
נספח ד'
–
משאית
טיאוט
גדולה

8

ראה הבהרה  17לעיל.

ראה הבהרה  15לעיל.
לא ברורה ו/או לא הוצגה שאלה מאת המשתתף.
לא ברורה שאלת המשתתף .ראה הבהרה  1לעיל.

ראה הבהרה  1לעיל.

ראה הבהרה  1לעיל.
ככל שתבקש החברה ו/או הרשויות החברות
בחברה רכישת אמצעים נוספים שאינם מפורטים
בהוראות המכרז וחוזה הקבלנות האמור יעשה
בנפרד.
ראה הבהרה  1לעיל.
ראה הבהרה  1לעיל.
ראה הבהרה  1לעיל.
ראה הבהרה  1לעיל.
ראה הבהרה  1לעיל.
ראה הבהרה  1לעיל.

30

סעיף 25
בעמוד
25

31

סעיף
39ט
בעמוד
27

32

סעיף 60
עמוד 31

33

סעיף 63
בעמוד
33

34

נספח ד'
המפרט
הטכני

35
36
37

38

39

40

בקשת
דחייה

הבקשה מתקבלת.
אשר נגרמו למכונת הטיאוט
נבקש
שלא כתוצאה מתאונה...
סעיף  25רישא יעודכן ויהא כדלקמן:
להוסיף "ובשל הפעלה לא
נכונה".
" .3במסגרת תקופות האחריות מתחייב הספק
להעניק למכונת הטיאוט שרותי תחזוקה ,טיפולים
תקופתיים ו/או שוטפים במועדים אשר נקבעו לכך
על-ידי היצרן ובהתאם להוראות היצרן ,כאשר
תיקון תקלה ו/או קלקול אשר נגרמו למכונת
הטיאוט שלא כתוצאה מתאונה או הפעלה לא
נכונה או חבלה או כח עליון יתוקנו ויכוסו על-
חשבון הספק .ההחלטה האם עסקינן הפעלה לא
נכונה או חבלה תהא בשיקול דעתה הבלעדי של
החברה".
ביטוח אחריות יחודש על
חשבונות באופן רציף למשך 7
שנים  .נבקש לצמצם את
הבקשה לתקופה האחריות
נבקש הספק לתת אחריות
מלאה במידת הצורך ולפי
בקשת הרשות.
נבקש לתקן את הסעיף
בהתאם לבקשת הקטגוריה
הנ"ל שכן מדובר על מכונת
טיאוט על גבי משאית לפי
בקשתכם
נבקש לקצר מועד התשלום
שכן מדובר ב 70 -אחוזים
מסכום התמורה.
מכונת טיאוט בינונית ייעודית-
נבקש לשנות את גודל המיכל
המים לנפח  680ליטר ומעלה
נבקש להסיר את הבקשה
למערכת מחזור המים
נבקש להוריד את הבקשה
למגש מפריד פסולת
נבקש לאפשר מתקן שטיפה
אחורי או מתקן שטיפה עילי
שכן בקשת רוב הלקוחות
דורשים מתקן עליון
משאית טיאוט בינונית -נבקש
להסיר בקשה למחזור מים,
להסיר מדף מפריד פסולת
ולהוסיף מתקן שטיפה על הגג.
משאית טיאוט גדולה -בקשתו
זהה לכתוב בשאלה . 38

נבקש לדחות את מועד הגשת
המכרז שכן החגים בפתח
9

הבקשה מתקבלת.

ראה הבהרה  1לעיל.

הבקשה נדחית.
ראה הבהרה  1לעיל.
ראה הבהרה  1לעיל.
ראה הבהרה  1לעיל.
ראה הבהרה  1לעיל.

ראה הבהרה  1לעיל.

ראה הבהרה  1לעיל.

ראה סעיף  1לעיל.

40

עמוד 23
סעיף 7
אספקת
המכונה

41

עמ' 26
סעיף 25
ה'
מכונה
חלופית

42

עמ' 32
סעיף 63
מועדי
תשלום
עמ' 40
סעיף 13
תמורה

44

נספח ד'-
מפרט
טכני
למכונת
הטאוט

45

עמ' 5
סעיף 1.1

46

עמ' 5
סעיף 1.1
עמ' 5
סעיף 1.1

43

47

ומדובר במסמכים שעלינו
לאשר מול הגורמים השונים
נבקש לשנות זמן אספקה ל-
 180יום ממועד קבלת הזמנת
העבודה ,כמקובל במכרזים
מהסוג הזה.
הדרישה למכונה חלופית
תקינה מאותו סוג במקרה של
תקלה מתמשכת מעל 72
שעות ,אינה מקובלת .נבקש
לבטל את הדרישה .שום ספק
אינו מחזיק רכבים חלופיים
על המדף למקרה של תקלה
ממושכת.
מקובל שמועד התשלום
מתבצע עם אספקת המכונה.
נבקש לשנות את הדרישה.
לא מקובל תשלום עבור
אחזקה פעמיים בשנה ללא
הצמדה למדד וכיו"ב .נא
לשנות בהתאם.
הגדרת המכונות לפי נפח מיכל
האשפה מתפרסת על מגוון
קטגוריות ולדוגמא -מכונת
טאוט קטנה – הדרישה לנפח
 500-1500ליטר מכסה כ4 -
קטגוריות שונות לחלוטין של
מכונות טיאוט .יש להגדיר
מכונה לפי הקטגוריה אליה
היא משתייכת כמו נפח מיכל
אשפה ,משקל וכדומה.
כתוב "מחיר המכונה כולל
תחזוקה לשנה" .מבוקש
להבהיר כי המחיר כולל
תיקונים במסגרת האחריות
בלבד (כפוף לתנאי כתב
האחריות) ואילו טיפולים,
מברשות ,ותיקונים אחרים
שלא במסגרת האחריות
יסופקו כנגד תשלום מהרשות.
מבוקש לבטל שרותי תחזוקה
ואחריות מורחבת ל 4 -שנים.
מבוקש לשנות מועד אספקה
מ 90 -ל 180 -יום.

10

ראה הבהרה  8לעיל.

הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.
הבקשה נדחית.

ראה הבהרה  1לעיל.

הבקשה נדחית .ראה הוראות סעיף  23לחוזה.

הבקשה נדחית.
ראה הבהרה  8לעיל.

48

עמ' 6
רשיון יבוא מאגף צמ"ה הינו
2.2
סעיף
עבור מכונות ייעודיות בלבד.
אין רשיון כזה עבר מטאטא על
שלדת רכב .אין ברשותנו רשיון
יבוא למטאטא על שלדת רכב
היות ואנו מבצעים ההתקנה
בארץ ולכן נבקש לא לדרוש
רישיון יבוא למטאטא על
שלדה.

49

עמ' 6
אנו קשורים בהסכם עם מוסך
סעיף  2.3מורשה אך מחסן החלפים
נמצא אצלנו לכן נבקש לשנות
את הסעיף בהתאם .יובהר כי
אנחנו עומדים מול הלקוחות
ישירות והמוסך המורשה
מולנו בלבד.
עמ' 7
ראה הבהרה  6לעיל.
מבוקש לבטל הדרישה
סעיף  4.7לאישורי אספקה מכל לקוח
ולהסתפק ברשימת לקוחות
כמפורט בסעיף ובהמלצות
סטנדרטיות שיש ברשותנו.
עמ' 8
הבקשה נדחית.
מבוקש לבטל הדרישה
סעיף
לשירותי תחזוקה ואחריות
5.6.2
מורחבת .דבר זה אינו מקובל
בענף המטאטאים .כל
הטיפולים והתיקונים יהיו
בתשלום של הרשות למעט
תיקונים במסגרת האחריות
כאמור לעיל.
עמ' 10
מבוקש לאשר כי התצהיר לגבי הבקשה מתקבלת.
סעיף
עסק בשליטת אישה יהיה
10.3
מאושר ע"י עו"ד ולא רו"ח.
עמ' 12
מימון חיצוני -מבוקש להבהיר תשלום עבור מכונות שיוזמנו בפועל ,יעשה בהתאם
13
סעיף
להוראות ההסכם .
כי הסעיף אינו חל על מכונות
שיוזמנו במסגרת החוזה ובגינן
הרשויות תהיינה מחויבות

סעיף  2.2יעודכן ויהא כדלקמן:
מציע בעל רישיון יבוא מאגף צמ"ה של משרד
התחבורה.
או
הסכם בכתב למשך כל תקופת החוזה בין המציע
לבין מי שיש לו רשיון יבוא מאגף צמ"ה של משרד
התחבורה ואשר מפרט בין היתר כי המציע הינו
נציגו של בעל רשיון היבוא מאגף צמ"ה של משרד
התחבורה.
מציע אשר מבצע התקנת המכונות בארץ ולא נדרש
לבצע הליכי יבוא ,יצרף אישור מטעמו מאומת ע"י
עו"ד
בדבר האמור לרבות פירוט בדבר סוג המכונות
הרלוונטיות .ככל שהמציע מבקש להגיש הצעתו הן
לעניין מכונות המיובאות על ידו והן אלו אשר
מותקנות בארץ ,ידרש להמציא הן את האמור
ברישא לסעיף והן את האמור בסיפא לסעיף זה.

50

51

52
53

הוראות תנאי הסף מאפשרות אחזקה של מוסך
מורשה (לרבות מחסן חלפים) או התקשרות עם
כזה בהסכם.

11

54

עמ' 17
טופס
אישור

55

עמ' 23
סעיף 7
עמ' 23
סעיף 13

57

עמ' 23
סעיף 13

58

עמ' 23
סעיף 13

59

עמ' 24
סעיף 23

56

בתשלום ללא התניות.
מבוקש לבטל הדרישה לטופס
זה היות ולקוחותינו אינם
מסכימים בד"כ לחתום על
טפסים מסוג זה.
מבוקש לתקן מ 90 -ל180 -
יום.
מבוקש לתקן את סכום הפיצוי
ל ₪ 1000 -ולא  .₪ 3000יובהר
כי  ₪ 1000הם בערך סכום
עלות של שכירת מטאטא
יומית.
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף
כי  14ימי איחור לא יחשוב וכן
כי הסעיף לא יחול בכל מקרה
של כח
עליון/מלחמה/פגעי .4
טבע/שביתות וכד'.

מבוטל לבל את המשך הפסקה
בה מבוקש פיצוי נוסף
בתוספת ₪ 600
מבוקש להבהיר כי האחריות
לא תחול בכל מקרה של בלאי
שוטף ,תפעול רשלני ,תאונות,
חבלות ,פגעי טבע ושרפות .כן
מבוקש לבטל נוזלי סיכה,
12

ראה הבהרה  6לעיל.

ראה הבהרה  8לעיל.
הבקשה נדחית .עלויות שכירת מכונת טיאוט אינו
בהיקפים שפורטו על ידי הפונה.

הבקשה מאושרת בחלקה.
הוראות סעיף  13לחוזה יעודכנו יהיו כדלקמן:
איחר הספק באספקת מכונת הטיאוט במועד
ולשביעות רצונה של החברה ,ישלם הספק לחברה
פיצוי מוסכם בשיעור של  ₪ 3,000בצירוף מע"מ
לכל יום איחור מהמועד שנקבע למסירת החזקה,
כל זאת מבלי שהחברה נדרשה להוכיח נזק כלשהו.
יובהר כי לעניין זה לא יבואו במניין הימים עיכובים
שנובעים מכח עליון ,מלחמה ,פגעי טבע ושביתות
של מוסדות רלוונטיים בלבד.
החברה תהא רשאית לתבוע את הספק גם בגין כל
נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם לה עקב איחור
באספקת מכונת הטיאוט כאמור ,לרבות בגין דמי
השכירות בעבור השכרת מכונת טיאוט חלופית
בתוספת  ₪ 600בצירוף מע"מ ליום שכירות (מעבר
לדמי השכירות) כדמי טיפול והוצאות כלליות של
החברה בעניין.
אין באמור בכדי לגרוע ו/או להפחית מזכותה של
החברה לחלט את הערבות הבנקאית של הספק
בעניין.
לעניין חוזה זה ,איחור באספקת מכונת הטיאוט,
יהיה גם אספקת מכונת טיאוט פגומה ו/או לא
תקינה ,ו/או התקנה פגומה ו/או לא תקינה ,דבר
אשר יש בו בכדי למנוע מהחברה לקבל את החזקה
במכונת הטיאוט ,והכל בהתאם לשיקול דעתו של
המפקח או המנהל.
הבקשה נדחית.
לעניין הרישא בפנייה -הוראות הסעיף מפרטות כי
האחריות תחול בכל הנוגע לפגם בייצור.
לעניין הסיפא בפנייה -ללא שינוי.

שמנים ,מסננים ,פילטרים,
אשר נחשבים כחלקים
מתבלים.
מבוקש לבטל את הפיסקה
שהאחריות כולל מברשות
וחלקים מתכלים ,האחריות
אינה חלה על חלקי בלאי.
חלקי בלאי אינם פגמים
מייצור.
מבוקש להוסיף אחרי המילה
"מתאונה" את המילים:
חבלה ,כח עליון ,תפעול רשלני
וכיו"ב.
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עמ' 25
סעיף 23

61

עמ' 25
סעיף 25

62

עמ' 25
סעיף 25
ה'

63

עמ' 26
סעיף 25
ה'

64

עמ' 26
סעיף 25
ו'

65

עמ' 26
סעיף 25
ו'
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עמ' 26
סעיף 27

מבוקש להוסיף אחרי המילים
"זאת תוך  24שעות" את
המילים "בימי עבודה".
מבוקש לבטל הדרישה למכונה
חלופית -אנו לא מחזיקים
מכונות חלופיות במלאי וזה
לא בר ביצוע
מבוקש לתקן כי הקביעה אם
מדובר בנזק תאונתי תהיה של
הספק ולא של הלקוח שאינו
מקצועי או מוסמך לקבוע
זאת .במידה ויהיו חילוקי
דעות יסכימו הצדדים על בורר
חיצוני.
אחרי המילים "בתוך 24
שעות" מבוקש להוסיף את
המילים :בשעות העבודה.
מבוקש
להוסיף בסוף הסעיף .5
אחרי המילים
בלאי טבעי" את המילים.6 :
תאונות ,תפעול רשלני
ותיקונים שבוצעו על ידי גורם
שלא אושר על ידי הספק.
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עמ' 26
סעיף 29

מבוקש לבטל את הפיצוי.
מוגזמים  .7הבקשה נדחית.
הסכומים הנדרשים
בצורה בלתי סבירה וחברתנו  .8ככל שהקבלן הזוכה יעמוד בדרישות חוזה
הקבלנות לא תידרשנה הטלתן של הקנסות
לא תחתום על קנסות חסרי
כלל ועיקר.
פרופורציות.

68

עמ' 30
סעיף 58

מבוקש לתקן
ההצמדה למדד  .9הבקשה נדחית.
לשער גבוה העברות
והמחמאות בל"ל ולא שער
יציג ,יובהר כי זהו שער רכישת
המטבע .כמו כן מבוקש לתקן
13

ראה הבהרה  59לעיל.

ראה הבהרה  30לעיל.

הבקשה מתקבלת .ימי מנוחה וחג לא יכללו במניין
השעות.
ראה הבהרה  41לעיל.

הבקשה נדחית.

הבקשה מתקבלת.

הוראות סעיף  27לחוזה יעודכן ויהא כדלקמן:
בתום תקופת האחריות מתחייב הספק
שמכונת הטיאוט תהיה במצב תקין ושלם
למעט בלאי טבעי או פגמים שנגרמו עקב
תאונות ו/או תפעול רשלני ו/או תיקונים
שבוצעו ע לידי גורם שלא אושר על ידי הספק.
ההחלטה מהו תפעול רשלני נתונה לשיקול
דעת המועצה בלבד.

כי התמורה תהיה מודה עד
ליום התשלום בפועל ולא עד
ליום ההזמנה.
בינונית
למכונה
מבוקש לתקן
קוב .יובהר כי  .10ראה הבהרה  1לעיל.
בנפח 4-5.6
המכונה בנפח  3קוב הינה
מכונה קטנה ולא בינונית
כי
זו
מבוקש לבטל קטגוריה
ראה הבהרה  1לעיל.
בסעיף הקודם כבר ביקשתם
מכונת טיאוט ייעודית גדולה
באותו הנפח.
המכרז
למסמכי
לא צורפו
ראה הבהרה  1לעיל.
מפרטיים טכניים
מבוקש להוזיל את על
ות  ₪ל -הבקשה נדחית.
חוברת המכרז מ5,000 -
₪ 2,500
הגשת
מועד
את
לדחות
מבוקש
ראה סעיף  1לעיל.
המכרז כך שיהיה לנו לפחות
 14ימי עבודה ממועד קבלת
תשובותיכם
האחריות
כי
להבהיר
מבוקש
תחול בכל מקרה של בלאי הבקשה נדחית .האחריות המורחבת כוללת
לא
את כלל הרכיבים המפורטים בסעיף זה.
טבעי שוטף ,תפעול רשלני,
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עמ' 48
סעיף ב'

70

עמ' 50
סעיף ג'

71

מפרטים
טכניים
עלות
רכישת
חוברת

73

דחיית
מועדי
המכרז

74

עמ' 36
סעיף 2

75

עמ' 36
סעיף 2

76

עמ' 36
סעיף 2

77

עמ' 36
סעיף 4

מבוקש להוסיף אחרי המילה
"מתאונה" את המילים:
חבלה ,כח עליון ,תפעול רשלני
וכיוב'.
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עמ' 37
סעיף 5
ה'

מבוקש להוסיף לאחר המילים
"זאת תוך  24שעות" את

72

תאונות ,חבלות  ,פגעי טבע,
שרפות וכד'.
כמו כן מבוקש לבטל נוזלי
סיכה ,שמנים ,מסננים,
פילטרים אשר נחשבים
כחלקים מתכלים.
כמו כן מבוקש לבטל את
הפסקה שהאחריות כולל
מברשות וחלקים מתכלים,
האחריות אינה חלה על חלקי
בלאי .חלקי בלאי אינם פגמים
בייצור.

14

הבקשה נדחית .האחריות המורחבת כוללת
את כלל הרכיבים המפורטים בסעיף זה.
הבקשה נדחית .האחריות המורחבת כוללת
את כלל הרכיבים המפורטים בסעיף זה.

סעיף  4יעודכן ויהא כדלקמן:
"במסגרת תקופות האחריות מתחייב הספק
להעניק למכונת הטיאוט שרותי תחזוקה,
טיפולים תקופתיים ו/או שוטפים במועדים
אשר נקבעו לכך על-ידי היצרן ובהתאם
להוראות היצרן ,כאשר תיקון תקלה ו/או
קלקול אשר נגרמו למכונת הטיאוט שלא
כתוצאה מתאונה ו/או חבלה ו/או כח עליון
ו/או תפעול רשלני יתוקנו ויכוסו על-חשבון
הספק .ההחלטה מהו תפעול רשלני הינה
בשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
הבקשה מתקבלת.
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עמ' 37
סעיף 5
ה'

80

עמ' 37
סעיף 5
ה'
עמ' 37
סעיף 5
ה'

82

עמ' 37
סעיף 5
ו'

83

עמ' 37
סעיף 5
ו'

84

עמ' 38
סעיף 7

85

עמ' 38
סעיף 9
עמ' 40
סעיף 13

81

86

87

המילים בימי עבודה.
מבוקש להוסיף אחרי המשפט
"מועד והמקום לתיקון כל
קלקול ו/או תקלה יקבע בין
הספק לחברה" את המשפט:
במידת הצורך בהובלת
המטאטא למוסך הספק תחול
ההובלה על הלקוח.
מבוקש לתקן מ 72-שעות ל4 -
ימי עבודה.
מבוקש לבטל את הדרישה
למכונה חליפית -אנחנו לא
מחזיקים מכונות במלאי וזה
לא בר ביצוע.
מבוקש לתקן כי הקביעה באם
מדובר בנזק תאונתי תהיה של
הספק ולא של נציג הרשות
שאינו מקצועי או מוסמך
לקבוע זאת .במידה ויהיו
חילוקי דעות יסכימו הצדדים
על בורר חיצוני.
אחרי המילים "בתוך 24
שעות" מבוקש להוסיף את
המילים :בשעות העבודה.
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף
אחרי המילים "בלאי טבעי"
את המילים :תאונות ,תפעול
רשלני ,ותיקונים שבוצעו על
ידי גורם שלא אושר על ידי
הספק.

מבוקש לבטל את הפיצוי.

מבוקש לתקן ההצמדה לשער
גבוה העברות והמחאות בל"ל
ולא שער יציג ,יובהר כי זהו
שער רכישת המטבע .כמו כן
מבוקש לתקן כי התמורה
תהיה צמודה עד ליום
התשלום בפועל ולא עד ליום
ההזמנה .בנוסף מבקש לבטל
שירותי תחזוקה.
סעיף  4.7נבקש להסיר את הבקשה
עמוד  7לאישורי אספקה מהלקוחות
שכן מדובר בהרבה מאוד
לקוחות מכדי לבקש מכולם
אישור וגם המלצה ו/או
15

הבקשה נדחית.

הבקשה מתקבלת.
ראה הבהרה  41לעיל.

ראה הבהרה  64לעיל.

הבקשה מתקבלת.
הבקשה מתקבלת.
סעיף  7יעודכן ויהא כדלקמן:
"בתום תקופת האחריות מתחייב הספק
שמכונת הטיאוט תהיה במצב תקין ושלם
למעט בלאי טבעי או פגמים שנגרמו עקב
תאונות ו/או תפעול רשלני ו/או תיקונים
שבוצעו על ידי גורם שלא אושר על ידי
הספק .ההחלטה מהו תפעול רשלני נתונה
לשיקול דעת המועצה בלבד.
הבקשה נדחית.
הבקשות נדחות.
ראה הבהרות  51ו 68 -לעיל.

הבקשה מתקבלת.
ראו הבהרה  6לעיל.

88

פרוטוקול
הבהרות

להוסיף בנוסח האישור את
המלצתם בדבר המכונה .אם
לא ניתן לשנות את הנוסח
נבקש להסתפק במכתבי
ההמלצה בלבד ללא אישור על
כל מכונה.
נבקש מידע בדבר המועד
המעודכן להגשת ההצעות.

ראו סעיף  1לעיל.

***
ההבהרות המפורטות במסמך זה כוללות היקף כולל של  25עמודים ,והן מחייבות את כל משתתפי המכרז
והחברה ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .במקרה של סתירה ו/או אי התאמה ,הרי שהאמור במסמך זה
גובר על האמור בחוברת המכרז ובהבהרות של החברה בעניין.
תשובות ההבהרה מחייבות את הצדדים .נוסח מעודכן של מסמכי המכרז הכולל את כל התיקונים לעיל ימסר
לזוכה/ים במסגרת הליכי חתימה על ההסכם.

על המשתתפים לצרף את מסמך זה להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף .למען הסר ספק ,רק שינויים
בכתב יחייבו את החברה ,טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם
מחייבים את החברה.
החברה מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.

בברכה,
אשכול רשויות גליל מזרחי בע"מ

אישור
אני הח"מ __________________________________ (להלן" :המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך
תשובות ההבהרה במסגרת מכרז  7/2017הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי
מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.
שם המשתתף _____________________ :
חתימה__________________________:
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נספח ב' מעודכן למכרז

רשימת מכונות הטיאוט אשר סופקו על-ידי המציע בשנים 2014-2017
מכונות הטיאוט אשר סופקו בשנים 2014-2017

מספר
סידורי

דגם
המכונה

שם היצרן

שנת ייצור

מועד
אספקה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

17

שם
הלקוח

איש קשר
בלקוח

טל' מעודכן של
איש הקשר

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

18

נספח ד' מעודכן לחוזה
סוג מכונה

שלדת
משאית

מכונת טיאוט

מכונת טיאוט

קטנה מיני

קטנה

-

נפח מיכל  0.5-1.2מ"ק
אשפה

מכונת טיאוט בינונית מכונת טיאוט גדולה
מכונת טיאוט
על שלדת משאית
ייעודית בינונית על שלדת משאית

 1.6-2.2מ"ק

 5.6-.5מ"ק

19

 7-8טון

 11-12.5טון

 3.5-4.5מ"ק

 4.5-6מ"ק

נספח ה' מעודכן לחוזה

הצעת מחיר (לא כולל מע"מ)
-

ניתן הגיש הצעה לפרק אחד או יותר מפרקי המכרז (מכונות הטיאוט בגדלים השונים) .ככל שמוגשת הצעה לפרק כלשהו
– יש למלא מחיר לכל הרכיבים באותו פרק.

-

ניתן להציע מספר דגמים של מכונת טיאוט.

-

מחיר רכישה  /אספקה של מכונה (כולל אחריות של שנה ממועד אספקה) יוצג ביורו וכן בש"ח – ישולם במועדים
הקבועים בהסכם וצמוד ליורו כמפורט בהסכם.

-

מחיר עבור תחזוקה נוספת /אחריות מורחבת (מעבר לשנה) – יוצג בש"ח ,אינו צמוד וישולם בהתאם למועדים הקבועים
בהסכם ,ככל שיוזמן שירות אחריות נוסף מהספק .התשלום כאמור הינו בגין שירות אופציונלי לרשות הרלבנטית .יש
צורך בהתקשרות במישרין מול הרשות .המחיר המוצע יהיה המחיר המירבי שישולם ע"י הרשות .הצדדים יהיו רשאים
להסכים על מחיר נמוך יותר במועד ביום ההתקשרות.

20

א .מכונת טיאוט קטנה מיני (נפח  0.5-1.2קוב) בהתאם לנדרש במפרט הטכני –

רכיב

יחידה

מחיר מוצע בש"ח לא כולל מע"מ

אספקת מכונה העומדת בדרישות המפרט כולל
מחיר ביורו -

תקופת אחריות של שנה ממועד האספקה
מחיר
פאושלי /גלובלי

מחיר בש"ח -
(ע"פ שער חליפין  ₪ 4.2415 -ליורו)
 ₪ -לא כולל מע"מ

אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה/עלות מכונה – תקופה ראשונה
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה שניה
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה שלישית
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה רביעית

סה"כ מחיר לא כולל מע"מ

מע"מ

21

סה"כ מחיר כולל מע"מ

ב .מכונת טיאוט קטנה (נפח  1.6-2.2קוב) בהתאם לנדרש במפרט הטכני –

רכיב

יחידה

מחיר מוצע בש"ח לא כולל מע"מ

אספקת מכונה העומדת בדרישות המפרט כולל
מחיר ביורו -

תקופת אחריות של שנה ממועד האספקה
מחיר
פאושלי /גלובלי

מחיר בש"ח -
(ע"פ שער חליפין  ₪ 4.2415 -ליורו)
 ₪ -לא כולל מע"מ

אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה/עלות מכונה – תקופה ראשונה
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה שניה
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה שלישית
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה רביעית

סה"כ מחיר לא כולל מע"מ
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מע"מ

סה"כ מחיר כולל מע"מ

ג .מכונת טיאוט בינונית ייעודית (נפח  5-5.6קוב) בהתאם לנדרש במפרט הטכני –

רכיב

יחידה

מחיר מוצע בש"ח לא כולל מע"מ

אספקת מכונה העומדת בדרישות המפרט כולל
מחיר ביורו -

תקופת אחריות של שנה ממועד האספקה
מחיר
פאושלי /גלובלי

מחיר בש"ח -
(ע"פ שער חליפין  ₪ 4.2415 -ליורו)
 ₪ -לא כולל מע"מ

אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה/עלות מכונה – תקופה ראשונה
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה שניה
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה שלישית
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה רביעית

23

סה"כ מחיר לא כולל מע"מ

מע"מ

סה"כ מחיר כולל מע"מ

ד .מכונת טיאוט בינונית על שלדת משאית (נפח  3.5-4.5קוב) בהתאם לנדרש במפרט הטכני

רכיב

יחידה

מחיר מוצע בש"ח לא כולל מע"מ

אספקת מכונה העומדת בדרישות המפרט כולל
מחיר ביורו -

תקופת אחריות של שנה ממועד האספקה
מחיר
פאושלי /גלובלי

מחיר בש"ח -
(ע"פ שער חליפין  ₪ 4.2415 -ליורו)
 ₪ -לא כולל מע"מ

אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה/עלות מכונה – תקופה ראשונה
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה שניה
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה שלישית
24

אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה רביעית

סה"כ מחיר לא כולל מע"מ

מע"מ

סה"כ מחיר כולל מע"מ

ה .מכונת טיאוט גדולה על שלדת משאית (נפח  4.5-6קוב) בהתאם לנדרש במפרט הטכני –

רכיב

יחידה

מחיר מוצע בש"ח לא כולל מע"מ

אספקת מכונה העומדת בדרישות המפרט כולל
מחיר ביורו -

תקופת אחריות של שנה ממועד האספקה
מחיר
פאושלי /גלובלי

מחיר בש"ח -
(ע"פ שער חליפין  ₪ 4.2415 -ליורו)
 ₪ -לא כולל מע"מ

אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה/עלות מכונה – תקופה ראשונה
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה
25

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה שניה
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה שלישית
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הכלולה

מחיר לשנה

במחיר האספקה /עלות מכונה – תקופה רביעית

סה"כ מחיר לא כולל מע"מ

מע"מ

סה"כ מחיר כולל מע"מ

הצהרת המציע.
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי המכרז ,כל פרטי
המכרז ,החוזה ונספחיהם ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים ,לרבות המפרט הטכני ,האחריות המורחבת
לה מחויב המציע ,הערבות הבנקאית ,התמורה החוזית ,תקופת החוזה וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם
ומלא של המכרז והחוזה.
המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו ,והוא בעל כל הכישורים ,הידע
והניסיון למילוי התחייבויותיו מלואן ובשלמותן.
המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז (לרבות
פרוטוקולי הבהרות) ,החוזה על נספחיהם ,לרבות כל נתון המופיע בהם ,אשר יועלו על-ידי המציע לאחר הגשת ההצעות
במכרז ,לא יתקבלו.

שם המציע ,________________ :ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד _________________.
המוסמך לחתום בשם המציע ,___________________ :ת.ז._________________ .
חתימה וחותמת של המציע ,____________________ :תאריך._______________ :
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