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 להלן התייחסותי לשאלות הבהרה שהופנו לחברה באשר למכרז שבנדון: .1

מס' 

 השאלה

עמוד וסעיף 

 במכרז

 תשובההערה/שאלה ו

 5עמוד  1

-ו2נספחים 
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 6.2.5סעיף 

נוסחי הביטוח שצורפו למכרז אינם הנוסחים האחידים.  ההערה:

 ם לנוסחים התואמים את הנוסחים האחידים.מבוקש להחליפ

תואמים את הנוסחים שצורפו נוסחים ההערה לא ברורה. ה תשובה:

 . האחידים

 15עמוד  2

 1נספח 

נוסח ערבות 

 למכרז

קיימת טעות סופר בערבות. יש לתקן את המילה "טענה" למילה הערה: 

 "טענה.

יש להפיק מתקבלת. מצ"ב נוסח ערבות מתוקן למכרז.  ההערה תשובה:

 כתב ערבות התואם את הנוסח המצורף.

 5עמוד  3

 5.10סעיף 

 מסמך ב'

 2020"לתקן את הסעיף כך שיעמוד על שני טנדרים שנת  הבקשה:

לפחות לרבות הזמנת טנדרים חדשים בכפוף לצירוף אסמכתאות 

 המוכיחות זאת."

יאוט מודל מכונות ט 2לעניין בעלות על בנוסף התבקשה החברה: "

כידוע, עקב מצב הקורונה ברחבי העולם משך אספקת מכונות  :2018

רכשה מכונות טאוט אשר הגיעו חברתנו  טאוט מחו"ל ארוך מהרגיל.

ארצה ונמצאות בהליכי רישוי ע"י היבואן. אנו מתעדים לקבלם עד סוף 

להתיר הצגת אישור יבואן כי אבקש  .(2022החודש הנוכחי )ינואר 

לעמידה בתנאי כהוכחה  מכונות הטיאוט נמצאות בהליכי רישוי בארץ.

 סף זה."
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 הסעיף תוקן כדלקמן: תשובה:

מציע אשר יש בבעלותו ו/או בחזקתו )באמצעות הסכם עם חברת 

קו"ב  5מכונות טיאוט ייעודיות  2  ליסינג( ו/או בהליך רכישה ורישוי

טנדרים מודל  3ומעלה.  2018טון מודל  7.5משאית טאוט  2ו/או 

ומעלה תקינים ושעומדים בכל הדרישות הטכניות המפורטות  2018

דים )למעט שיעבוד לבנק( ו/או אינם במסמכי המכרז ושאינם משועב

מעוקלים. יש לצרף העתקים נאמנים למקור של רישיונות וביטוחי 

החובה, של כל כלי הרכב, וכן הסכמים חתומים עם חברות הליסינג 

והשכירות לרכבים הרלוונטיים וכמו כן אישור היבואן שהרכבים 

 .נמצאים בהליך רישוי לרכבים הרלוונטים

 6עמוד  4

 6.7סעיף 

 מסמך ב'

 נטית לנשוא המכרז.הדרישה שבסעיף אינה ברורה ואינה רלוו ההערה:

 ההערה מתקבלת. הסעיף נמחק. תשובה:

 

שאר המסמכים שיוגשו לעל ידך,  כשהוא חתוםלצרף מכתב דנן  ךעלייוזכר כי  .2

 להגישה./י למכרז ככל ותבחר ךהצעתבמסגרת 

 .חברהאין באמור לעיל ובמה שאינו אמור בו כדי לפגוע בכל זכות ו/או טענה העומדת ל .3

 
 

 
 
 

  


