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 הבהרה: .1

 .8:40, בשעה 3.4.19-יום רביעי, הנדחה למועד ההגשה האחרון של המכרז 

 .9:00, בשעה 3.4.19-ביום רביעי, הנדחתה לפתיחת תיבת המכרזים 

 

 הבהרה: .2

למסמכי  9להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.3במקום האמור בפסקה הראשונה בסעיף 

יפורסמו באתר בכתב כאמור לעיל  אשכולתשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל" המכרז, יבוא:

 ".האשכול

 

 הבהרה: .3

הצהרת " –א 4-א-ב ו4-ם אמציע המגיש הצעה ביחס למספר שילדות )משאיות( יגיש את מספחי

אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר "-" ושיעור המרכיב הישראלי בהצעה )העדפת תוצרת הארץ(

 .שלדה )משאית( בנפרדסוג של ור כל למסמכי המכרז, עב 31-29", בעמודים המרכיב הישראלי

 

 הבהרה: .4

, ובמקום האמור בתשובה למסמכי המכרז 47לחוזה הספק, עמוד  5.10במקום האמור בסעיף 

קבל לטיפול בכל הספק מתחייב ל, יבוא: "21.3.19למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  27

ו/או כתוצאה מפעולה בזדון ו/או  )למעט תקלה ואו קלקול אשר מקורם כתוצאה מתאונהתקלה 

, למשאיותשיגרמו  ושאינה במסגרת טיפול שגרתי ( כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרן

הודיעה לספק על התקלה ו/או הקלקול או מיום  רשות האשכולשעות מרגע ש 24זאת תוך 

במניין מובהר בזאת כי ימי שבת וחג לא יובאו  שנודע לספק על התקלה, המוקדם מבניהם.

 .השעות לעניין סעיף זה

 זמן השהייה במוסך לתיקון התקלה יהיה ע"פ שעתון יצרן.

הספק להעביר  רשאיבמקום תיקון התקלה או הליקוי ע"פ שעתון יצרן כאמור לעיל בסעיף זה, 

לידי הרשות המקומית הרלוונטית משאית חלופית שתהיה בעלת מפרטים טכניים זהים, 

( שנים ממועד התקלה )להלן: "המשאית החלופית"(. 3וש )וששנת יצורה יהיה עד של
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 רשות האשכולמרגע ששעות  24המשאית החלופית תימסר לרשות האשכול הרלוונטית בתוך 

, הודיעה לספק על התקלה ו/או הקלקול או מיום שנודע לספק על התקלה, המוקדם מבניהם

וזאת עד השבת המשאית התקולה. מסירת המשאית החלופית לרשות האשכול הרלוונטית 

והשבתה לספק תהיה על חשבון הספק בלבד. מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא יארך הטיפול 

 במשאית התקולה מעל לשבועיים."

 

 הבהרה: .5

א חדש 4.10למסמכי המכרז, יבוא סעיף  7להוראות והתנאים הכלליים, עמוד  4.10סעיף אחרי 

 ".המפורטות בהצעתוכל סוגי המשאיות לתיקון כל ליקוי של שעתון היצרן  כדלקמן: "

 


