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 שלום רב,
 

 הנדון: מסמך הבהרות למכרז מס' 20/19
 )להלן : "המכרז"( מתן שירותי תכנון ושדרוג של ניידת הדרכה למשק חקלאי

 

 כללי .1

למוסד לשאלות ההבהרה שנשלחו  תשובותטבלה מסכמת במצ"ב  ,המכרזבהתאם להוראות  .1.1

 .בנוגע למכרז "(וסד"המ –)להלן  לבטיחות ולגיהות

 .מלכתחילה במסמכי המכרז נכללו כאילותיחשבנה , זה מכתבב ותהאמור ההבהרותו התשובות כל .1.2

 .שתתפיםידי המ על שנשאל לנוסח בהכרח זהה להלן המפורט השאלות נוסח אין כי יובהר .1.3

 מי מטעם ידי על אחרת דרך בכל או בכתב או פה בעל שניתן פירוש או הסבר כל על להסתמך אין .1.4

 וכן המכרז במסמכי מהאמור השינויים היחידים. שהיא צורה או פורום בכל, שניתן ככל, וסדהמ

 שיצאו נוספים הבהרות ובמכתבי, בלבד זה כמפורט במכתב הינם, להם וההבהרות הפירושים כל

 .שיצאו ככל, וסדהמ עםטמ

 הגשת ידו בעת על חתום זה מהצעתו מסמך כחלק להגיש מציע כל המכרז על להוראות בהתאם .1.5

 .ההצעה

 ההבהרותלהלן טבלת  .2
 

 מס"ד
הסעיף במכרז 

לגביו מתייחסת 
 השאלה

 התשובה/ההבהרה השאלה עמוד במכרז

 לוח זמנים 3.5  .1
 – 3תת סעיף 

פנים דיגום 
 הניידת
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 -צפוףהנדרש להתקנות לוח הזמנים 

 3 -ת הלו"ז בלהאריך אמבקשים 

 נוספים. שבועות 

 

לוח הזמנים שנקבע ובהר כי י
נבדק בשנית ואפשרי לביצוע מרגע 

קבלת ההודעה על הזכייה ועד 
למסירת הניידת בחזרה למוס"ל 

 לפעילות

ערבות  5.8  .2
 בנקאית

 ₪ 5000לאור גובה הערבות בסך  14
מבקשים להחליפה בהמחאה של 

 החברה שתשמש כערבות ובתוספת
ערבות אישית של בעל החברה ע"ג 

 ההמחאה )ערבות אוואל(

ניתן יהיה להחליף את יובהר כי 
הערבות הבנקאית בהמחאה על שם 

 ובתוספתהמוסד לבטיחות ולגיהות 
ערבות אישית של בעל החברה ע"ג 

 ההמחאה )ערבות אוואל(
מימד כרוכה -הכנת שרטוט תלת  15 שרטוט  7.2סעיף   .3

בתכנון הנדסי של הפרויקט 
מימד -תוכנת תלתאמצעות ב

 ובהנפקת שרטוטים.
בהכנת  ₪השקעה של אלפי הלאור 

מבקשים לבטל דרישה השרטוטים 
 זו. 

 לא ניתן לבטל דרישה זו, מטרת
 מפרטלבחון את הבנת ה הדרישה

לתרשים  והקבלן ותרגומעל ידי 
הקבלן ין הבכיצד ראשוני המציג 

 פעילותומה כיוון ואת הדרישה 
 .למימוש הצעתו

 צביעה 2.5סעיף   .4
 2.5.4תת סעיף 

לצבוע  נדרשבסיום הדיגום האם  26
 את כל הרכב בחוץ מחדש ?

 

ין כל כוונה לצבוע את הרכב א
לצבוע רק אלא  ,חיצונית

במקומות שידרשו לכך במידת 
 .הצורך בלבד

 3.2.6סעיף   .5
בידוד תרמי 

 ואקוסטי

הבידוד להשלים את  האם הכוונה 30
ע"פ המשמש  חלק האחוריב

 כתא טכני. התמונות

להשלים את הבידוד בחלק הכוונה 
האחורי בלבד בתא הטכני שבו אין 

 ותיקונים אם נדרש. כיום בידוד



 

 מס"ד
הסעיף במכרז 

לגביו מתייחסת 
 השאלה

 התשובה/ההבהרה השאלה עמוד במכרז

האם ניתן לעשות שימוש חוזר בתוף  31ו  30 3.2.73סעיף   .6
בתא הגלילה החשמלי המותקן 

 האחורי
 

מופיע  .ב4נספח  בדרישה הטכנית
 יותקן מחדש בדיגוםיפורק ושהתוף 

 

 

ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד 
 המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

 למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.
 

 ,בכבוד רב
 

 המוסד לבטיחות ולגיהות
 

             


