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 2לקט מס'  -לרכישת טרקטור   37/2022 מכרז פומבי מס' -תשובות לשאלות הבהרה הנדון: 

 

 

 המכרז.להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי  .1

 

נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי .2

 וסח המובא במכרז.הנ

 
המקומית  אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה .3

ועדת המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום  מצפה רמון ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון ו/או

או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים 

 שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

 
י המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע מסמך זה ייחשב כחלק מתנא .4

 לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.

 
אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו  .5

 מכרז.של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי ה

 
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך,  .6

 וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל  .7

 שאלה.

 
, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור אלא אם נאמר אחרת .8

 במסמכי המכרז.

 

 

 

 

 

 



 

  

לשון הסעיף  סעיף עמוד מס"ד

 במכרז

 תשובה שאלת ההבהרה

מפרט   1
 טכני

האם נדרש כיסא  מפרט טכני
נווט/נוסע נוסף 

 לטרקטור במכרז זה?
 

כן. ההצעה צריכה 
לכלול כיסא נווט/נוסע 

 נוסף
 

מפרט   2
 טכני

נכתב  10בסעיף מספר  מפרט טכני
"ממסרת הילוכים 

 סינכרונית, 
נכתב ידית  12בסעיף 

נסיעה קדימה ואחורה 
נכתב תיבת  27ובסעיף 

 –הילוכים אוטומטית 
 אין דבר כזה.

איזו תיבת הילוכים 
 נדרשת?

ממסרת הילוכים 
סינכרונית בעלת 

הילוכים  12לפחות 
הילוכים  8 -קדימה ו
 אחורה.

 
ניתן להציע לחילופין 

תיבת הילוכים 
 אוטומטית.

מפרט   3
 טכני

איזה גודל גלגל אתם  מפרט טכני
חושבים שהוא המתאים 

ביותר עבור המשימה 
 שלכם

על המציע לספק את 
הנתונים. הצורך הוא 

טרקטור לנסיעה 
עירונית לעבודות אגף 

שפ"ע לגרירת עגלה 
הידראולית עם כף 

 קדמית לאיסוף גזם.
 בדרכיםנסיעה 

עירוניות ו/או שבילי 
 .עפר מסודרים

מפרט   4
 טכני

נכתב מעביר  14בסעיף  מפרט טכני
אשמח לקבל   PTOכח 

את הדרישה שלכם 
למהירות העבודה של ה 

PTO 

לצורך הפעלת עגלת 
הידראולית  מהפך

לשפיכת גזם וגרוטאות 
 באתר האשפה

מערכת תאורה  22סעיף     5
 כחוק. 

עניין שקע תאורה תקני 
לנגרר הוא משהו לא 

 מובן. אנא פרטו. 

כל מה שנדרש על פי 
החוק. מדובר 

בטרקטור בעל מספר 
צהוב הנוסע על 

 הכבישים.
 
 
 
 
 

 בברכה,                                            
 

 וועדת המכרזים                  

  המועצה המקומית מצפה רמון


