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 2021באוקטובר,  4      
 כ"ח תשרי, תשפ"ב     

 
 
 
 

  8/21מכרז מספר 
 בנושא רכישת רכב תפעולי לגרירת משאות כבדים  

 עבור המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור
 
 

 1מס' ושינויים סמך הבהרות מ
 
 
 
 
 
 
 
 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו: 
 
 

הסעיף אליו  
מתייחסת 

 השאלה

 תשובה שאלה

עמ'  –מכרז   .1
 6, ס' 6

 –מסמך ב' 
 4ס' 

 –מסמך ד' 
 6.2ס' 

 180נבקש כי זמן האספקה יהיה 
 ימים.

הבקשה נדחית. זמן האספקה 
 כפי שמצוין במסמכי המכרז. 

עמ'  –מכרז   .2
 8, ס'7

נבקש לדחות את מועד ההגשה. 
הפער בין מועד הגשת שאלות 
ימים  4ההבהרה ומועד ההגשה הינו 

בלבד, ועל המציעים להיערך ולהגיש 
הצעתם לאחר קבלת התשובות 

 לשאלות ההבהרה.
 

הבקשה נדחית. המועד 
הצעה כפי האחרון להגשת 

 שמצוין במסמכי המכרז.

 –מסמך ב'   .3
 2ס' 

נבקש להציע רכב תפעולי עם 
 הנתונים הבאים:

)ד( יכולת נשיאת מטען עד למשקל 
 טון. 1.2

 טון. 1.5)ה( יכולת גרירה במשקל עד 

על הטובין לעמוד בדרישות 
המפרט כפי שפורטו במסמכי 

 המכרז.

המציע לחתום בתחתית המסמך ולצרף מסמך זה על 
 .במכרז להצעתו
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 –מסמך ד'   .4
 7ס' 

אחריות  נבקש להגביל את -. כללי 1
הספק לנזקים ישירים שיקבעו 

שנמצאים באחריות הספק על פי 
 פסק דין חלוט

 נבקש כי: – 7.4. ס' 2

)א( המרכז הרפואי יודיע באופן 
מיידי לספק על כל דרישה או תביעה 

 של צד ג'.

)ב( המרכז הרפואי יאפשר לספק 
להתגונן מפני דרישה או תביעה 

 כאמור, על חשבון הספק.

פואי לא יתפשר עם צד )ג( המרכז הר
ג' בקשר לתביעה או דרישה של צד 
 ג', בלי אישור הספק מראש ובכתב.

)ד( אחריות הספק תיקבע על פי פסק 
 דין חלוט.

* מדובר במגבלות והחרגות 
סטנדרטיות בסעיפי שיפוי, אשר על 

פי רוב מתקבלות על ידי רשויות 
וגופים מוסדיים במסגרת מכרזים 

 דומים

למסמך ד' ישונה  7.4סעיף 
 ויירשם כך : 

 
"הספק מתחייב לשפות את 
מדינת ישראל ו/או משרד 
הבריאות ו/או את המרכז 
הרפואי, על פי פסק דין בגין כל 
תביעה שתוגש נגד מדינת 
ישראל ו/או משרד הבריאות 
ו/או המרכז הרפואי, בגין 
פגיעה, אובדן, נזק או הפסד, 
להם אחראי הספק, כאמור 

ל. תשלום השיפוי האמור לעי
ייעשה בהתאם לפסק דין שלא 

 עוכב ביצועו."
 

 רכב אחד מהי כמות הרכבים הצפויה לרכישה   .5

 –מסמך א   .6
 6סעיף 

נבקש לאפשר אספקת הטובין תוך 
 ימי עסקים 120עד  90

הבקשה נדחית. זמן האספקה 
 כפי שמצוין במסמכי המכרז. 

 –מסמך ב'   .7
 מפרט טכני

   מסוג נהג מושב לאפשר נבקש
Adjustable bucket seats ללא 

 קדימה מתכוונן אשר קפיצים
 ברכבים כמקובל דפנות בעל ואחורה

 .זה תפעוליים מסוג

הבקשה נדחית. על הטובין 
לעמוד בדרישות המפרט כפי 

 שפורטו במסמכי המכרז. 

 –מסמך ב'   .8
 מפרט טכני

 נסיעת יכולת את להחריג נבקש
 .ג"ק  1360של   למשקל המטען

 

הבקשה נדחית. על הטובין 
לעמוד בדרישות המפרט כפי 

 שפורטו במסמכי המכרז.
מסמך ד'   .9

 7סעיף 
 הבהרה שאלת להעלות נבקש
 תיקבע הספק של האחריות ,לפיה

 שלא חלוט ד"פס לקבלת בכפוף
 לספק כי ניתנה ובלבד ביצועו עוכב

 לא והמזמין להתגונן ההזדמנות
 .בשמו הודה

למסמך ד' ישונה  7.4סעיף 
 ויירשם כך : 

 
"הספק מתחייב לשפות את 
מדינת ישראל ו/או משרד 
הבריאות ו/או את המרכז 
הרפואי, על פי פסק דין בגין כל 
תביעה שתוגש נגד מדינת 
ישראל ו/או משרד הבריאות 
ו/או המרכז הרפואי, בגין 
פגיעה, אובדן, נזק או הפסד, 
להם אחראי הספק, כאמור 
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ל. תשלום השיפוי האמור לעי
ייעשה בהתאם לפסק דין שלא 

 עוכב ביצועו."
 

 ציפיות על הבהרות לקבל נבקש   .10
 מהספק בזמן שירות לקבלת הלקוח

 טיפולי בנושא ולאחריה האחריות
 אתם וממי כיצד , ותיקונים אחזקה

 תפעוליים כלים על נוהגים לקבלם
 למשל כיום חשמליים

שרות אחזקה ותיקונים 
מורשה ומאושר במוסך 

לטיפול כאמור ברכב המסופק 
 ע"י המציע.

מסמך ד,   .11
 .13.2סעיף 

 גובה מהו – ערבות בנקאית
 להיות אמורה היא מתי ?הערבות
 ?מוגשת

 ?הערבות נוסח מה
 

אין סעיף כזה במסמכי 
 המכרז. 

 
 
 

 בכבוד רב,      
 

 אייב צוקרמן      
 מזור אדמיניסטרטיבימנהל       

  
 
 
 
 

 אני הח"מ מאשר כי קראתי את האמור במסמך זה: 

 שם המציע:___________________

 חתימה וחותמת )מורשה חתימה(:______________________

 תאריך: ________________________
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