מכרז מס'20/2022 :
אספקה ותחזוקת רכבים מדגם אשד משופר -לוויתן

מכרז 20/2022
אספקה ותחזוקת רכבים מדגם אשד משופר -לוויתן

הנדון :מענה לשאלות הבהרה נוספות למכרז פומבי מס' 20/2022
מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה .על המציעים לחתום על כל עמוד של
מסמך זה ולצרפו להצעתם.
 .1בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו
עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
 .2המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
 .3מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז כקבוע במסמכי המכרז וכי על
המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי ההבהרה החתומים
למסמכי ההצעה.
#

1

מספר סעיף
נספח ח'1
(כתב התחייבות מוסך
שירות למתן שירותי
אחזקת שלדה)
עמ' 27
מסמכי המכרז
סעיף 3.11
(מערכת הפעלת
משאבה)

2

עמ' 22
פסקה  -3מסמך
תכולת עבודה

שאלות
נבקש לבטל את הצורך באישור עו"ד על נספח ח'- 1
כתב התחייבות מוסך שירות למתן שירותי אחזקת
שלדה.

תשובות
הבקשה מאושרת.

החתמת עו"ד לכל מוסך ומוסך מביא לקשיים
מכיוון שהמוסכים מפוזרים ברחבי הארץ וגם
מייקרים את העלויות.

אין חובה להחתים עו"ד על נספח ח' .1החתימה
תהיה רק של מורשה החתימה מטעם המציע.

נבקש לאשר הוספת דגם משאבה נוסף  -משאבה
מתוצרת חברת .HALE

הבקשה מאושרת

החברה הינה חברה אחות של חברת גודייבה
ונמצאות תחת קבוצת  IDEXהעולמית.
משאבת  HALEהייתה בשימוש בשירותי כבאות
בארץ יותר מ 30 -שנה ,על רכבי כיבוי E-ONE
ללא כל תקלה.

סעיף 3.12
(פנל הפעלה בתא
הנהג)

3
עמ' 23
פסקה  -3מסמך
תכולת עבודה
סעיף 2.1
(שלדה)

4

נציין כי דרישתכם לתא נהג בו יש מקום ל3 -
אנשים
( נהג  2 +לוחמים) מהווה מכשול ומגבלה להתקנת
פנל בקרה למשאבה ,טאבלט ו 2-פנסים נטענים
וזאת בשל העדר מקום מספיק ובנוסף הדבר מהווה
כשל בטיחותי.
נבקש לאשר הוספת שלדה תוצרת רנו משאיות
לשלדות המאושרות במכרז.

הבקשה מאושרת.
שינוי זה חל על כל סעיפי תכולת העבודה בהם
מוזכר כמות הנוסעים ברכב ,כלומר בכל מקום בו
מופיעה הגדרה ל 3-משתמשים (נהג  )2 +יאושר
כמות משתמשים – ( 2נהג .)1+
הבקשה נדחית.

עמ' 6
פסקה  -1מסמך
תכולת עבודה

1

חתימת מורשה חתימה חותמת
המציע

