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 אספקת מכונת טיאוט ייעודית עיריית אריאל  – 1/2019מכרז פומבי מס' 
 3שאלות הבהרה מס 

 
  :4.3מסמך א' סעיף   .1

            
 מכונות טיאוט ייעודיות ..." 45לפחות   2015-2019"סיפק משנת 

ברצוננו להציע במכרז שבנדון מכונת טיאוט עם ניסיון של עשרות שנים בשוק, אך הזיכיון 
 הבלעדי לייבא מכונה זו 

מכונות מבית היצרן  50הועבר אלינו לפני כשנתיים. מאז ועד היום סופקו על ידנו בארץ מעל 
 הספציפי ועשרות 

 מכונות נוספות של יצרנים אחרים.
ולאו דווקא מדגם  מכונות טיאוט ייעודיות בכלל 45ולהגיש מעל נבקש לשנות את הבקשה 

 מכונות טיאוט מאותו יצרן ספציפי ללא התייחסות לדגם. 45מעל  דומה או לחילופין להציג
 

 נדחה, הרשות מעוניינת במכונה בעלת ניסיון תפעולי מוכח בנדרש במסמכי המכרז.
 
 :4.5מסמך א'  סעיף  .2

 
 (, לטיפול ותחזוקת מכונת הטיאוט ..." 190"מציע המפעיל מוסך מורשה לציוד צמ"ה )      

 
 נבקש לאשר מציע המפעיל מוסך או קיים ברשותו הסכם עם מוסך מורשה לציוד צמ"ה.      

 
       מאושר.      

 
 מפרט טכני של מכונת הטיאוט:  –מסמך ג' להסכם  .3

 
 מערכת מברשות: 

 
  הבקשה למערכת מסוג אל שבר מתכנסות אוטומטית.את  לבטל  נבקש

 
 נדחה.

 
 

 יתרון :  –מיכל מים עשוי נירוסטה 
 

מניסיוננו בשוק, מיכל מים עשוי נירוסטה דורש תחזוקה חוזרת ונשנית של ריתוכי הסדקים 
 ) בחיבורים שאינם 

 
 יחידה שלמה של נירוסטה ( הנוצרים בו עם הזמן ולכן לא ברור לנו בקשה זו כיתרון!

 
בכוונתהו להגיש מכונה עם מיכל פלסטיק קשיח עמיד המיוצר בשיטת רוטומולדינג 

 גמישות ועוצמההמקנה לו 
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 ושמחזיק לאורך שנים רבות. 
 

ממיכל מיכל קל משמעותית המיכל מוגן באמצעות מוטות פלדה סביבו ובנוסף, מדובר ב
 דבר המקנה  –מתכת 

 
  למכונה יכולת העמסה גבוהה יותר, צריכת סולר נמוכה יותר וכו' 

 
 .נבקש לבטל את היתרון בגין בקשה זו לכן 

 
 מאושר.

 
 ליטר לפחות. 700 : נפח מיכל מים          

 
 ליטר מים לפחות. 700זו של  ישנה רק מכונה אחת בשוק העומדת בדרישה 
 

 ליטר לפחות ע"מ שגם אנחנו נוכל להשתתף במכרז. 680 –נבקש לשנות את הדרישה ל 
 

 מאושר
 

 ס"מ לפחות. 85: גובה שפיכה          
 

 ס"מ לפחות. 80 -נבקש לשנות גובה השפיכה ל 
 

 מאושר
 

 מערכת שטיפה:
 

 בר לפחות. 150 –נבקש לשנות את מערכת השטיפה בלחץ ל 
 

 מאושר
 

 יתרונות מקנות ניקוד:
 

 .ברצוננו להבין את היתרון למערכת זו –גלגלים  4מערכת היגוי 
 

סים חשיבות במקום להתייחס לרמת התמרון של המכונה ולרדיוס הסיבוב שלה, הנכם מייח
 ל לא למערכת שמניסיוננו בכל

 
 מהוה יתרון אלא חיסרון במקרה זה!

 
גלגלים בקטגוריה הזו, הינה במכונה הכי גדולה במידותיה, עם  4המכונה היחידה בעלת היגוי 

 מרחק סרנים הכי גדול 
 



 ייעוץ וניהול פרוייקטים -מוסרי 
 

 
                                                                              , ראשון לציון    58רח' כצנלסון 

      
   054-6728358נייד:                        03-9642564, פקס:   03-9642564טל: 

 

E-mail:  mosseriy1@gmail.com 
 

ע"מ שתוכל לתמרן בצורה מירבית וע"מ שתהא שוות ערך למכונות  ומחייבת מערכת זו
 המתחרות.

 
בגלל  2גלגלים אחוריים במקום  4מדוע לא דרשתם  –בנוסף וכדי לקבל מכונה חזקה ללא תקלות 

 במשקל הגדול 
 

 המופעל  על הסרן האחורי.
 

 .תנאי סףכולא החשובים לרשות נדחה, מדובר ביתרונות 
 

 :נשמח להסבר על יתרון נפח מיכל פסולת הגדול ביותר –נפח מיכל פסולת 
 

כל פסולת הכי גדול הינה המכונה הכי גדולה, עם משקל עצמי הכי גדול המכונה בעלת נפח מי
 .ויכולת העמסה הכי קטן

 
חשיבות עליונה ידוע לכולם כי רוב הפסולת בארץ הינו חולות ולא עלים כמו באירופה ולכן ישנה 

 של  ליכולת העמסה
 

 מכונה. 
 

שכן גם במחיר מאוד נמוך לא תהיה  נבקש לבטל את היתרונות מקנות הניקודבנוסף לאמור, 
 זו תחרות 

 
 מתאימים למכונה ספציפית בלבד.נקודות(  20הוגנת שכן כל הסעיפים )המקנים יתרון של 

 
יש לציין כי המכונה אותה נוכל להציע עברה את כל מבדקי האיכות הן של משרד הביטחון והן של 

 משכ"ל ואף קיבלה 
 
 תר מבחינה טכנית אל מול המכונות המתחרות.דרך גוף זה את הניקוד הגבוה ביו 
 

 .תנאי סףכולא החשובים לרשות נדחה, מדובר ביתרונות 
 

ספיקת מפוח כושר היניקה לא נמדד עפ"י ספיקת המפוח בלבד, אלא גם  –מפרט טכני  – 25עמ' 
 .מ"ק/שעה14,000-נבקש בשנית לשנות ל עפ"י עוצמת היניקה )וואקום(.

 
מ"ק/לשעה אך ינתן יתרון לרכב מעל ספיקה גבוהה 14,000מאושר, בדרישות המפרט נדרש 

 יותר.
 
 
 
נבקש לשנות  .צמיגים צמיגים רחבים למשקל כבד, מסופקים עם פנימית –מפרט טכני  – 25עמ' .

 ."מדרס המתאים לנסיעה על כביש" – את הדרישה כפי שבקשנו ומקובל במכרזים
 

 נדחה.
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 , והמחייב להלן במפרט הטכני והיתרונות המעודכן ,לאור שאלות ההבהרה

 
 דרישות סף )חובה(:

  4 גלגלים: •

 2019 שנת ייצור המכונה: •

 2019 שנת עלייה לכביש: •

 לבן צבע המכונה: •

 ליטר לפחות 5,000 נפח מיכל פסולת: •

 פלסטיק/פלדה אל חלד/מנירוסטה מיכל הפסולת עשוי: •

 טון לפחות 5 משקל העמסה: •

 ס"מ לפחות 220 רוחב טיאוט כללי: •

 כולל מתזי מים לכל המברשות  מערכת המברשות: •

כ"ס  150 –)יש לפרט תוצרת ודגם המנוע של מכונת הטיאוט(  6יורו  מנוע: •

 לפחות.

 מ"ק/שעה לפחות 14,000 ספיקת מפוח: •

 1.5ס"מ לפחות )יכולת יניקה של בקבוק פלסטיק בנפח  20 קוטר צינור יניקה: •

 ליטר לפחות ופחיות משקה(

שבר מתכנסות אוטומטית אל מתחת לקבינה בעת  –מסוג אל  מערכת מברשות: •

 היתקלות עם עצמים קשיחים למניעת נזק מופחת לזרועות המברשות,

 מ"מ לפחות  900 גודל המברשות: •

 יק/פלדה אל חלדפלסט/מנירוסטה  מיכל מים עשוי: •

 ליטר לפחות 600  נפח מיכל מים: •

 המכונה תכלול איטום ומיגון לרעש, מאפשר הפעלה שקטה ככל האפשר איטום: •

 רדיאליים טיובלס )ללא פנימית( צמיגים: •

 פיקוד מלא מתא הנהג •

 מד דלק בתא הנהג •

שעות עבודה המוקדם  1800/חודשים לפחות 12 תקופת אחריות ע"י היצרן: •

 מבניהם.

 שנה מחודש העלייה לכביש רישוי וטסט: •
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 ס"מ לפחות 08  גובה שפיכה: •

 מזגן אויר מקורי, פנס מהבהב על הגג, גלגל רזרבי מערכות נוספות: •

  C.Dבמכונה תותקן מערכת רדיו כולל  •

 12בר לפחות, עם גלגלת וצינור באורך  150פועלת בלחץ של  מערכת שטיפה: •

 מטר לפחות ואקדח מים.

השטיפה תפעל ע"י מנוע נפרד לאפשר עבודה סימולטנית של מערכת  מערכת

 הטיאוט ומערכת השטיפה.

מטר המסוגל  2-מעלות וגובה של יפחת מ 360עם זרוע המאפשרת פעולה של 

 לפעול מעל רכבים חונים.

 יתרונות מקנות ניקוד:         

 נקודות 5 –גלגלים  4 מערכת היגוי: •

 נקודות 5 – מ"ק/שעה14,000מפוח מעל ספיקת   מיכל מים עשוי: •

 נקודות 5 –ליטר 600 -מציע שיציע מכונה עם מיכל מים גדול מ נפח מיכל מים: •

 נקודות 5-מציע שיציע מכונה עם מיכל פסולת הגדול ביותר  נפח מיכל פסולת: •

יש לצרף פרוספקט ומפרט טכני מקורי של היצרן ומפרט טכני מלא של מרכב  •

 הטיאוט בעברית.

 ן ושיטת חישוב הניקוד : אופ •

בקבלת החלטתה לקביעת איכות המפרט של המכונה תשקלל ותחשה העירייה 

 בין היתר :

 נקודות עבור המפרט הכללי . 80 -

נקודות עבור היתרונות המפורטות בדרישת הסף ומפרט  20 -

 המכונה .

התוצאה של איכות המפרט תוכפל בניקוד המקסימלי בסעיף  -

 הטיאוט .  של איכות מכונת 11.3.2

 

 בכבוד רב
 איציק מוסרי
 יועץ סביבתי

 

 


