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 אספקת מכונת טיאוט ייעודית עיריית אריאל  – 1/2019מכרז פומבי מס' 
 2שאלות הבהרה מס 

 
 
 
 תנאי סף – 4.3סעיף  – 2עמ'  .1
 

ליטר   5000מכונות טאוט יעודיות )לא על שלדת משאית( בנפח  45-נבקש להדגיש שהדרישה הינה ל
חודשים בתפעול בישראל  36מתוכן צברו ניסיון של  20-טון לפחות, שכ 5לפחות ומשקל העמסה של 

 ונרכשו ע"י לקוחות, להבטיח שהרשות מקבלת מכונת טאוט שצברה ניסיון תפעולי. 
  

 : מאושר כדלקמן
מכונות טיאוט ייעודיות מדגם המוצע במכרז זה או דומה, כאשר  45לפחות  2015-2019סיפק משנת 

 חודשים לפחות. 18מתוכן צברו ניסיון תפעולי של  20
 
 רישיון עסק  – 4.7סעיף  – 2עמ'   .2

 3. 1968א'  8.9קבוצה  –נבקש להוסיף/לשנות 
 

 3. 1968א'  8.9מאושר. לסעיף תתווסף קבוצה 
 
  תנאי תשלום –( 10.2.2סעיף  – 16)עמ'  9.1.2סעיף  – 11עמ'   .3

 מקובל כי תשלום התמורה יתבצע עם אספקת המכונה ללקוח, כנגד חשבונית מס.  
  

 .התשובה כן
 
  אחריות – 11.1סעיף  – 17עמ'   .4

 1500ולהוסיף: "או ת כמקובל באספקת מכונות טאוט, יש להגביל את תקופת האחריות גם בשעו
 שעות המוקדם מבינהם". 

  
 מאושר כדלקמן.

 שעות עבודה המוקדם מבניהם. 1800תקופת האחריות תהיה בת שנה או  
 
 ספיקת מפוח  –מפרט טכני  – 25עמ'   .5

 מ"ק / שעה לפחות.  14000-נבקש לשנות ל
 

 נדחה, הרשות מעוניינת בספיקת מפוח גבוהה ככל האפשר.
 

 מיכל המים  –מפרט טכני  – 25עמ'   .6
 מיכל המים במכונות לא תמיד עשוי נירוסטה, אלא גם פלסטיק, או פלדה נוגדת חלודה. 

 נבקש לבטל את הדרישה לנירוסטה ואת מתן היתרון עבורה.
  
 מאושר.

 מיכל המים יהיה עשוי מנירוסטה / פלדת אל חלד / פלסטיק.
 
 
 נפח מיכל המים  –מפרט טכני  – 25עמ'   .7

 ליטר.  700ליטר לפחות, במקום  600-נבקש לשנות ל
 יתרון למיכל מים בנפח גדול יותר. -ליטר לפחות  600הסעיף ישונה כדלקמן:  נפח מיכל מים 
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  צמיגים –מפרט טכני  – 25עמ'   .8

 במכונות מותקנים צמיגים רחבים )בדר"כ מאחור( שנועדו לנשיאת משקל כבד ולא בהכרח הם 
 נבקש לבטל את הדרישה ולאפשר גם צמיגים רגילים. –רדיאליים טיובלס 

 : במשכ"ל הדרישה הינה: "למדרס המתאים לנסיעה על כביש". הערה
  

 נדחה. 
  

 מערכות נוספות  –מפרט טכני  – 25עמ'   .9
 טאוט לא נהוג שמותקנת מערכת מולטימדיה כמו ברכבים פרטיים.  במכונות

 נבקש לבטל את הדרישה למערכת זו. 
  

 העירייה אינה מוותרת על המערכת.-זאת דרישת הרשות, על המציע לתמחר בהתאם ,נדחה
 

 מערכת שטיפה  –מפרט טכני  – 25עמ'   .10
 בנוסף ההגדרה למנוע נפרד אינה נכונהבר לפחות,  150-בר ל 200נבקש לשנות את הדרישה של 

 אלא משאבה הידראולית נפרדת. גם זאת נבקש לעדכן. 
  
 מאושר.

 
 יתרונות מקנות ניקוד –מפרט טכני  – 25עמ'   .11

 ומכשילות את הרשות.  מכוונות למכונה של יבואן אחד!!!כל היתרונות מקנות ניקוד, 
 נבקש לבטלן על הסף. 

  
 תנאי סף.כנדחה, מדובר ביתרונות החשובים לרשות ולא 

       
 

 גלגלים 4 –מערכת היגוי  א.  
   רדיוס סיבוב קטן ביותר בין מדרכות הינו גורם חשוב מאוד, ליצירת תמרון גבוה   

 בתוך העיר.                            
 היגוי רגיל נמוכות יותר. עדיף ביצוע כזה עם היגוי רגיל מאחר ועלויות התחזוקה של   

 לא. –                            
  גלגלים מותקן בדר"כ במכונות עם מרווח סרנים גדול, שלא מאפשר להן  4היגוי   

 רדיוס פניה קטן. דרישה זו היא חיסרון ולא יתרון ובפרט שהמכונה המדוברת עם                            
 גלגלים, עדיין עם רדיוס סיבוב גדול.  4-היגוי ב                           

  רדיוס סיבוב בין מדרכות קטן  –גלגלים ולתקן  4מבקש לבטל דרישה וניקוד להיגוי   
 מ"מ וזה מה שחשוב לרשות ולא היגוי.  2700שלא יעלה על                            

 
  מיכל מים מנירוסטה ב. 
 מבקש לבטל יתרון של מיכל מים מנירוסטה. כל יצרן ושיקולו הוא לגבי החומר   

 ממננו עשוי המיכל. מקובל וגם במכרזי משכ"ל, מיכל מים מוגן, או דוחה חלודה                            
 )בטח שאין מקום לניקודמיוחד(.                             
                          
 6ראה תיקון לעיל בסעיף מס'                           

  
  נפח מיכל מים ג. 
 כל מכונה עובדת בספיקת משאבה שונה ולכן יכול להתקיים כי מיכל בנפח קטן   

 יותר יתרוקן בזמן שווה למיכל בנפח גדול.                            
 –מוריד מכושר המעמס של המכונה, אז היכן היתרון? מיכל מים גדול גם   

 7ראה תיקון לעיל בסעיף מס'                             
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  נפח מיכל הפסולת ד.  
בקטלוגים של המכונות מצויין נפח ברוטו של מיכל הפסולת, אך המדד הינו נפח   
 המיכל 

תת יתרון לנתון שאין בו נטו שהוא כמעט זהה לכל המכונות בקטגוריה, אז מדוע ל  
 שימוש? 
מ"ק, אך הנפח המעשי קטן  5)ישנן מכונות שמצויין בקטלוג שלהן נפח מיכל מעל   

 יותר 
 מ"ק(.  1-ב  
   
   

 
 מצ"ב טופס אישור קיום ביטוחים מתוקן ע"י חברת הביטוח.  .12

 (בבדיקה  -)לאישור יועץ הביטוח של הרשות
  

 
 

 בכבוד רב                                                                                                                           
 איציק מוסרי
 יועץ סביבתי


