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 ' טבת, תשפ"בה        
 2021דצמבר,  9        

 
 

  18/21מכרז מספר 
   ם תפעוליים בנושא רכישת רכב

 עבור המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור
 
 

 1מסמך הבהרות ושינויים מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו: 
 
 

הסעיף אליו  
מתייחסת 

 השאלה

 תשובה שאלה

 –מסמך ב'   .1
 )ה(  2סעיף 

האם ניתן לספק כיסוי חורף 
 סטנדרטי במקום דלתות?

לא. אין שינוי במפרט הקבוע 
  במכרז.  

 –מסמך ב'   .2
 (ו) 2סעיף 

 כן.  האם האיתותים הם בגדר חובה? 

 –מסמך ב'   .3
 יב() 2סעיף 

 משא האם ניתן לספק רכב עם כושר 
ק"ג נטו על  360ע"פ מפרט יבואן 

 הארגז?

כושר המשא המינימלי שנקבע 
ק"ג( מתייחס  450במכרז )

לכל המשא שנמצא על הרכב, 
 ולא רק על המשא בארגז.

 –מסמך ב'   .4
 )יב( 2סעיף 

האם ניתן להציע רכב בעל כושר 
ק"ג  180ק"ג בארגז + 360משא של 

 ק"ג(?  540לנוסעים ולציוד )סה"כ 

כן. כושר המשא המינימלי 
ק"ג(  450שנקבע במכרז )

מתייחס לכל המשא שנמצא 
על הרכב, ולא רק על המשא 

 בארגז. 
 –מסמך ב'   .5

 )יג( 2סעיף 
האם ניתן לספק רכב עם כושר גרירה 

ק"ג ע"פ מפרטי יבואן,  680של 
נהג,  –כאשר המשקל כולל למעשה 

 ? המטען וגריר

על הרכב לעמוד בתנאי 
כושר גרירה  –המכרז 

ק"ג, אשר לא  600מינימום 
כולל את משקל הנהג והמטען 

שעל הכלי אלא מתייחס רק 
 למשקל הנגרר. 

על המציע לחתום בתחתית המסמך ולצרף מסמך זה 
 במכרז. להצעתו
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 –מסמך ב'   .6
 )יג( 2סעיף 

ניתן להציע רכב בעל כושר האם 
פחות  9%ק"ג ) 544גרירה של 
 מהנדרש(? 

לא. אין שינוי במפרט הקבוע 
  במכרז.  

 –מסמך ב'   .7
 )יז( 2סעיף 

האם ניתן להציע רכב בעל ארגז 
 116ס"מ אורך *  101במידות של 

ס"מ רוחב נטו מידות פנימיות )לא 
 כולל דפנות(?

אין שינוי במפרט הקבוע 
במכרז. על הארגז להיות 

 1.40ל  1.20באורך של בין 
 ס"מ. 

מסמך ד'   .8
 . 7.4סעיף 

  נבקש כי הסעיף ישונה לנוסח הבא: 
 

"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 
לעיל. תשלום השיפוי האמור ייעשה 
 בהתאם לפסק דין שלא עוכב ביצועו."

 

 מקובל. 

 
 

 בכבוד רב,      
 

 אייב צוקרמן      
 מנהל אדמיניסטרטיבי מזור      

  
 
 
 
 

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

 שם המציע:___________________

 חתימה וחותמת )מורשה חתימה(:______________________

 תאריך: ________________________
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