
 

 
 

 

 כ"ד סיון תש"ף
 2020יוני  16

 לכבוד
 10/2020רוכשי מכרז 

  הבהרה תשובות לשאלות

 המועצהלמתן שירותי טיאוט וניקיון בתחומי  2020/10מכרז פומבי 
 להלן תשובת המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלות אצלה: .1

מספר  שם המסמך סמ
 עמוד

מספר 
 סעיף

 תשובה שאלה

הוראות   .1
 )א(3.4 2 למשתתפים

למה נדרש בבעלות המציע 
ושני רכבי  שתי משאיות

 ואילך ? 2019משנת  טיאוט

 הבקשה מתקבלת בחלקה.

" רכב טיאוט כבישיםשנת הייצור ל"
 2019ואילך )ולא  2018תהיה 
 ואילך(.

 1מסמך א/  .2
 27 17 הצעת המציע

טבלת הצעת המחיר אינה 
 הגיונית

המחירים המועצה תבהיר כי 
הם מחירי השוק הנקובים בטבלה 

 .כולל רווח

מסמך ג תהליך   .3
 - 55 עבודה

למה הכוונה שיש קבלן אחד 
 וקבלן שתיים ?

 יש אפשרותהמועצה תבהיר כי 
שני זוכים  לחלוקת עבודה בדרך של

 במכרז.

 36 חוזה  .4

הגדרת 
המונח 
"רכב 

טיאוט 
 כבישים"

מבוקש הבהרה לגבי נפח 
 מיכל האשפה של המשאית

המועצה תבהיר כי נפלה טעות 
בהגדרת נפח מיכל האשפה וכי על 

 לפחות. ליטר 400הנפח להיות 

 

 37 חוזה  .5

הגדרת 
המונח 

רכב "
טיאוט 

מדרכות 
 "ורחובות

מבוקש הבהרה לגבי רוחב 
 רכב הטיאוט

המועצה תבהיר כי נפלה טעות 
רוחב וכי על  הרכברוחב בהגדרת 

 לפחות. מטר 1.3להיות  הרכב

 

 8 55 מסמך ג  .6
מבוקש לקבל הבהרה לגבי 
מספר ימי העבודה למשאית 

 גדולה ולמטאטא קטן.

 .8סעיף המועצה תפנה למסמך ג' 

 1מסמך א/  .7
 27 17 הצעת המציע

האם טבלת הצעת המחיר 
לוקחת בחשבון את הצורך 
לשנע את המטאטא מישוב 

 לישוב ?

טבלת הצעת המועצה תבהיר כי 
המחיר כוללת את השינוע מישוב 

 .ישוב

 ***אין שינויים ביתר תנאי המכרזלמעט האמור במסמך זה, ***

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 :בתנאי המכרז , להלן שינויבהזמנה לקבלת הצעות מחיר 1.2מכוח סעיף  ,בהתאם לסמכות המועצה .2

מספר  שם המסמך מס
 עמוד

 מספר סעיף

 

 השינוי

 18 הצעת המציע 1א/  .1
 – 27.2סעיף 

טבלת אופציה 
 מורחבת

העסקת פועל טאוט/פועל  עבורמחיר המרבי ה
ולא ) ₪ 375עמוד על י הפעלת גרניק /פועל גירוף

 .(כפי שצוין ₪ 325

 

 

 

 בכבוד רב,                        
 לימור ריבלין, עו"ד

 יועצת משפטית                                                                                                                                        
 

 שם המציע: ______________________   ח.פ. _________________

 חתימת המציע: _________________________

 מציע שיגיש הצעה למכרז יצרף להצעתו הודעה זו חתומה על ידו.


