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 מאשר שקראתי הבנתי והסכמתי _____________________

 

 א' טבת תשפ"א 
 2020דצמבר  16

 לכבוד
 15/2020רוכשי מכרז 

 

 והודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות  הבהרה תשובות לשאלות

 ון תיק הודעת    –   טיאוט   למתן שירותי  2020/15מכרז פומבי  

  08:30עד לשעה   31.12.20 - המועצה מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות ידחה לתאריך ה .1

נדרשים להאריך    אינם  יובהר כי המציעים  .כפי שפורסם קודם לכן(   2021.01.11  -)ולא עד לתאריך ה 

שכבר   מכרז  קבל ערבותתת(. עוד יובהר כי  בהוראות למשתתפים  3.6סעיף  )  את תוקף ערבות המכרז

 .11.04.2021עד לתאריך   שתוקפהו ,בזמן הודעה זו הונפקה

 להלן תשובת המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלות אצלה: .2

מספר  שם המסמך מס
 עמוד 

 מספר סעיף

 

 תשובה שאלה 

הוראות    .1
 למשתתפים 

 ב  3.4 3
רוחב   את  לשנות  מבוקש 
מדרכות   טיאוט  רכבי 

 מטר.  2.3לרוחב של עד 

בהוראות    3.4סעיף   ב 
 למשתתפים ימחק. 

 36 חוזה   .2

  1סעיף 
הגדרת  

רכב "
טיאוט 
 " כבישים

מבוקש לשנות את ההגדרה  
האשפה   מיכל  שנפח  כך 

ליטר לפחות    400  - ישונה מ
 ליטר לפחות.  4,000 -ל

 הבקשה מתקבלת 

 36 חוזה   .3

  1סעיף 
הגדרת  

רכב "
טיאוט 
 " כבישים

כושר   את  לשנות  מבוקש 
טיאוט   רכב  של  העמסה 

ל לפחות    3  -כבישים  טון 
כפי    5)במקום   לפחות  טון 

 שכתוב היום( 

 הבקשה מתקבלת 

 36 חוזה   .4

  1סעיף 
הגדרת  

רכב "
טיאוט 
 " כבישים

מיקום   את  לשנות  מבוקש 
כך  מערכת   המים  התזת 

 שזו תהיה בצידי במכונה 

מתקבל ת.  הבקשה 
ברכב   שימוש  יתאפשר 
שמערכת   כבישים  טיאוט 
ממוקמת   המים  התזת 
בחלק העליון של הרכב או  

 בצידי הרכב. 

 36 חוזה   .5

  1סעיף 
הגדרת  

רכב "
טיאוט 
 " כבישים

על שלדת  לא קיימת מכונה 
שהמברשות     משאית

בחזית אלא    מותקנות 
המכונה   בין  בצידי  בלבד, 

לאחורי.   הקדמי  הציר 
 נבקש לבטל את הדרישה. 

תתאפשר עבודה עם רכבי  
כבישים   טיאוט 
מותקנות   שהמברשות 
בצידי   או  הקדמי  בחלקו 

 הרכב.

 36 חוזה   .6

  1סעיף 
הגדרת  

רכב "
טיאוט 
 " כבישים

מתאימה   הבאה  הפסקה 
טיאוט   רכב  להגדרה 
)ולא   ורחובות  מדרכות 

תמחק   הבאה  הפסקה 
" המונח  רכב  מהגדרת 

 ": טיאוט כבישים
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מספר  שם המסמך מס
 עמוד 

 מספר סעיף

 

 תשובה שאלה 

טיאוט   "רכב  להגדרה 
 כבישים(:

המאפשרת  " מברשות 
צידי   בשני  טיאוט 

מין  )יהכביש/המדרכה  
כולל  (ושמאל הרכב   ,

מתזים להתזת    מערכת 
בעת   המברשות  על  מים 
הטיאוט   פעולת  ביצוע 
למניעת מפגעי אבק, הרכב   
שטחים   לטיאוט  מותאם 
או   במרצפות  מרוצפים 
או   משתלבות  באבנים 
ללא   סלולים  שטחים 
על   לתשתיות,  נזק  גרימת 

 ". המברשות להיות מסוג

המאפשרת  " מברשות 
צידי  טיאוט   בשני 

)ימין   הכביש/המדרכה 
כולל   הרכב  ושמאל(, 
להתזת   מתזים  מערכת 
בעת   המברשות  על  מים 
הטיאוט   פעולת  ביצוע 
למניעת מפגעי אבק, הרכב   
שטחים   לטיאוט  מותאם 
או   במרצפות  מרוצפים 
או   משתלבות  באבנים 
ללא   סלולים  שטחים 
על   לתשתיות,  נזק  גרימת 

 " המברשות להיות מסוג

ביתר שינוי  הגדרת    אין 
 " טיאוט המונח  רכב 

 ". כבישים

7.  

 חוזה 

37 

  1סעיף 
הגדרת  

תקופת "
 " התארגנות

תקופת   את  לשנות  מבוקש 

ל חודשים    6-ההתארגנות 

הפעלת   לאפשר  ובינתיים 

בנות   שנים    5מכונות 

 לפחות 

" המונח  תקופת הגדרת 
כך  התארגנות יתוקן   "

על   תעלה  לא  זו  שתקופה 
לוח(   ימים  120   )ימי 

על   המועצה  מחתימת 
 החוזה. 

ההתארגנות   בתקופת 
לעשות   לקבלן  תתאפשר 

  5שימוש מכונות בנות עד  
 שנים. 

8.  

  –מסמך ד 
אישור  

 רו"ח 

64  

יש  2)עמוד    3.3בסעיף    )

של   להכנסות    3דרישה 

בשנים     2016-2019מיליון 

רשום   רו"ח  ובאישור 

בשנים    5לפחות   מיליון 

2017-2019. 

על   כי  תבהיר  המועצה 
להתייחס   רו"ח  אישור 

בהיקף    2016-2019לשנים  
של   ₪    3כספי  מיליון 

מע"מ,   לפני  לפחות 
בסעיף     3.3כמפורט 
 בהוראות למשתתפים. 

 אין שינוי בתנאי המכרז 

9.  

 

16 

28 

27.2 

27.4 

איזה מהם הצעה לרכב על  

שילדת משאית ואיזה מהם  

לרכב   מחיר  הצעת 

שלו   שהמכל  למדרכות 

 ליטר ?  800לפחות 

בהתאם להוראות הדין על  
את   להציע  המציעים 
עותקים.   בשני  הצעתם 

עמודים   הינם    17-20לכן, 
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מספר  שם המסמך מס
 עמוד 

 מספר סעיף

 

 תשובה שאלה 

למעשה עותק של עמודים  
13-16 . 

על   כי  תבהיר  המועצה 
להתייחס   המחיר  הצעת 

טיאוט כבישים    לרכב 
כהגדרתו   ומדרכות, 

לחוזה, ובשים לב    1בסעיף  
שניתנו במסמך   להבהרות 

 זה.

10.  

הוראות  
 למשתתפים 

 א  3.4 2

משנת   טיאוט  רכב  נדרש 

מבוקש    2019 ומעלה, 

 ומעלה.   2018לשנות לשנת 

 הבקשה נדחית 

המשתתפים   לב  תשומת 
" הגדרת  תקופת לשינוי 

כמפורט  התארגנות  ,"
 לעיל.   7בסעיף 

11.  

הוראות  
 למשתתפים 

 ב  3.4 3

מתכוונת   המועצה  האם 

קבוע   באופן  להעסיק 

 וי מדרכות ? קמכונה לני

לסעיף   תפנה    1המועצה 
נכון  לעיל כי  ותבהיר   ,

למועד פרסום המכרז היא  
להפעיל   מתכוונת  אינה 

 מכונה לניקוי מדרכות. 

12.  

הוראות  
 למשתתפים 

2 3.4 

שתתאפשר    מבוקש להוסיף

אשר   מציע  של  השתתפות 

טיאוט   ברכב  מחזיק 

 בשכירות. 

 הבקשה מתקבלת.

המשתתף   על  כי  יובהר 
עותק   להצעתו  לצרף 

 הסכם שכירות. 

שינויים   תנאי  אין  ביתר 
 המכרז

 

המכ לסעיפי  תיקון  לכל כל  יתייחסו  ו/או  יפרשו  ו/או  יתקנו  זה  במסמך  הניתנת  לשאלות  תשובה  ו/או  רז 
 הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 
 יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד.

 הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו.מובהר כי 
 לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. המועצהההסכם שייחתם בין 

 .אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה

 
 
 
 

 דניאל חידקל, עו"ד
 ממונה תחום בכיר, לשכה משפטית 

 מועצה אזורית דרום השרון 
 


