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אספקה והנחה כלי אצירה טמון  11/2021תשובות לשאלות הבהרה מכרז מס' 
 קרקע למועצה האזורית מטה יהודה

 –הבהרה 

₪  500,000ישנה טעות סופר ובמקום המספר למכרז,  4תשומת לבכם כי בנספח 
 .לתנאי המכרז 3.1ובהתאם לאמור בתנאי הסף בסעיף  ₪ 200,000ייכתב המספר 

 

מספר  מס"ד
 עמוד

מספר 
 סעיף

התייחסות  פירוט השאלה
 המועצה

במכרז נדרש לספק ולהתקין הפחים לכן  3.1 4 .1
אבקש להוסיף את המילה והתקנה כלומר 

"המשתתף הינו בעל ניסיון באספקה 
 בהיקף כספי"והתקנת הטובין 

אין שינוי 
 בתנאי הסף.

בשום מקום בחוברת המכרז לא מצוין   כללי .2
כמויות לאספקה והתקנה במהלך החוזה, 

כמו כן לא מצוין בהזמנות שיתקבלו מה 
הכמויות בכל הזמנה. אבקש לציין לפחות 

 צפי כמויות בהן מדובר.

תלוי תקציב 
מאושר. 

שלב ב
ראשוני 
 10-כמוערך 

 .מתקנים
יובהר כי אין 

המועצה 
מתחייבת על 

אספקת 
בהיקף 
כלשהו 

והדבר נתון 
לשיקול 

דעתה 
 הבלעדי

נספח  26 .3
 1א'

נבקש למחוק את הדרישה כי לאחר 
הספקת הטובין אנו אחראים לטיב 

הטובין ותחזוקתם, ללא תמורה נוספת, 
ומתחייבים כי לאורך כל תקופת 

ההתקשרות, בהתאם לקביעת המנהל 
על חשבונו טובין  נתקן ונחליף

שהתקלקלו, ככל הניתן בתחום המועצה, 
בכפוף לשימוש סביר שנעשה בטובין. וכן 

של שבר או סדק בתקופת במקרה 
ההתקשרות, עפ"י קביעת המנהל אנו 
 מתחייבים לספק כלי אצירה חדש או 
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חלופי לצורך תיקון, על חשבונו. במקום 
נבקש שירשם "הספק יחליף ו/או יתקנה 

לפי העניין, כל ליקוי, קלקול  על חשבונו,
או פגם שיתגלו במהלך תקופת האחריות 

בטובין שמקורם בטובין לא מתאימים 
ו/או באיכות ירודה. הספק לא יהיה 

אחראי להחליף ו/או לתקן על חשבונו 
במקרה שהקלקול או הפגם נגרם כתוצאה 

מפינוי לא נכון של הפח ו/או במקרה של 
 ונדליזם או שריפה". 

 
"על  

חשבוננו"  
כאשר 

הכוונה על 
חשבון 

 הקבלן. 

 

יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור 
 במסמך זה.

 המכרז, לא יחול כל שינוי.בשאר מסמכי ופרטי 

 

יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה 
 את השאלה לגביה ניתנה ההבהרה.

יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת מסמכי 
 המכרז.

 

 

 חתימה וחותמת המציע: _______________________

 

 

 

 

 

 בברכה,

 מועצה אזורית מטה יהודה

 


