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 18/6מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

 

 6/18מכרז פומבי 
 

 לאספקת טרקטור מחפרון  
 

 

 מהו הסכום הנדרש לתשלום בגין דמי השתתפות במכרז? .1

 

 במקום:, 3למסמכי המכרז, סעיף  3עמוד 

 

יש להוריד מאתר לרבות כל נספחיו והסכם ההתקשרות עם הספק, ת מסמכי המכרז על תנאיו א"

ן -יש לבצע באמצעות העברה בנקאית לח במכרז תשלום דמי ההשתתפותהאינטרנט של האשכול. 

 ום דמי ההשתתפות כאמורתשל. 10 -, בנק לאומי 961 –, סניף כרמיאל 22340081האשכול מס' 

 "מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

 

 יבוא: 

 

יש להוריד מאתר לרבות כל נספחיו והסכם ההתקשרות עם הספק, ת מסמכי המכרז על תנאיו א"

יש לבצע באמצעות  ₪, 450בסך של  במכרז תשלום דמי ההשתתפותהאינטרנט של האשכול. 

תשלום דמי . 10 -, בנק לאומי 961 –ף כרמיאל , סני22340081ן האשכול מס' -העברה בנקאית לח

 "מהווה תנאי להשתתפות במכרז. ההשתתפות כאמור

 

בהסכם, העוסק בביטוח, מאחר והמכרז עוסק בעיסקת מכירה, נבקשכם להבהיר  6לגבי סעיף  .2

 שסעיף זה תקף עד לאחר ביצוע המכירה.

 

 יחול גם בתקופת האחריות. ,האמור בס' זההבקשה נדחית. 

 

 (:3ת הנוגעות למפרט הטכני )מסמך ב'שאלו .3

: למחפרון מתוצרת בעומס הילוכים שילוב נסיעה מהירויות 4 -פאוורשיפט פיקוד הילוכים תיבת -

 .מהירויות נסיעה/הילוכים" 4הילוכים קדמיים. נבקש לעדכן את הנתון ל"לפחות  6קאטרפילר יש 

  

הינו מותג  "מקס טרק": קרקע תנאי בכל מקסימלית לעבירותל "מקס טרק" כול – x 4 4 הנעה -

 ולא שם גנרי למערכת מתלים. נבקש להסיר את שם המותג הספציפי.

 

 מ"מ. 610: אנו יכולים לספק כף ברוחב שיניים עם מ"ס 60 של ברוחב אחורית חפירה כף -

 



 

 

 3מתוך  3עמוד 
 חתימת המציע ________

 מ"מ. 457: אנו יכולים לספק כף ברוחב שיניים עם מ"ס 40 של ברוחב אחורית חפירה כף -

 

 לת באופן הבא:הבקשה מתקב

 

 , במקום:, מקף אמצעי שלישימפרט טכני 3בכרז, מסמך סמכי המלמ 43 ודעמ .3.1

 ,", שילוב הילוכים בעומס מהירויות נסיעה 4 -תיבת הילוכים פיקוד פאוורשיפט"

, שילוב הילוכים מהירויות נסיעה 4לפחות  -תיבת הילוכים פיקוד פאוורשיפט" :יבוא

 ".בעומס

        

 מפרט טכני, מקף אמצעי שישי, במקום: 3בכרז, מסמך י המסמכלמ 43 ודעמ .3.2

 "טרק" לעבירות מקסימלית בכל תנאי קרקע-כולל "מקס - x 4 4הנעה "

 "לעבירות מקסימלית בכל תנאי קרקע מערכת מתלים – x 4 4הנעה "יבוא: 

 

 מפרט טכני, מקף אמצעי עשירי, במקום: 3בכרז, מסמך סמכי המלמ 43 ודעמ .3.3

 "עם שיניים ס"מ   60 ית ברוחב של כף חפירה אחור"

 "עם שינייםס"מ,  65 -ל 60  ביןכף חפירה אחורית ברוחב " :יבוא

 

 מפרט טכני, מקף אמצעי אחד עשרה, במקום: 3בכרז, מסמך סמכי המלמ 43 ודעמ .3.4

 "ס"מ  עם שיניים  40כף חפירה אחורית ברוחב של  "

 עם שיניים" ס"מ, 50 -ל 40  ביןברוחב כף חפירה אחורית " יבוא:

 


