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 14/2020מכרז 

אספקה ותחזוקת רכבי כיבוי מדגם "מתנדבים", רכבי כיבוי מדגם "יער" ורכבי כיבוי מדגם 
 "Side step"יער 

 

 14/2020' מס פומבי רזלמכ חובה מציעים מפגשפרוטוקול  הנדון:

 

 

 

 

 

 שהועלו לשאלות הרשות התייחסות את מכיל זה , מסמךשבנדון בהתאם לאמור במסמכי המכרז .1
 14:30בשעה  8/11/2020 שנים ביום שהתקייחובה  המציעים מפגש במסגרת המציעים ידי עלי

 והצלה בראשון לציון.בנציבות כבאות 

 

 .בלבד הינו כפי המופיע במסמך זה לשאלות המחייב המענה .2
 

 במסגרת המפגש התבקשו המציעים להירשם בטופס רישום הנוכחות למפגש המציעים חובה. .3

 

הועלו על ידי הרשות בין לפרוטוקול ו 1כנספח הוצגה מצגת המצורפת , מפגש המציעיםבמסגרת  .4
 :היתר הדגשים לנושאים הבאים

 ת הצעה.אופן הגש .4.1

 .המקצועיים תנאי הסף .4.2

 הליך המכרז. .4.3

 תקופת ההתקשרות הייחודית במכרז זה. .4.4

 עלולה לגרום לפסילת ההצעה. תהערבות ההצעה בשים דגש לכך כי אי תקינו .4.5

 אופן בחירת הזוכים. .4.6

 טופס הצעת המחיר. .4.7

 .לממתן הצעה תכסיסנית העלולה להיפס תדגשים לגבי הוגנות ההצעה והימנעו .4.8

 בחירת הזוכה )לרבות אמות המידה ומשקלן(. אופן .4.9

 דגשים לתכולת העבודה .4.10

ובכל סתירה בין האיפיון הטכני  התמונות להמחשה בלבד –תמונות לדוגמא של סוגי הרכבים  .4.11

 .לתמונות לדוגמא יגברו דרישות האיפיון הטכני

 

הוראות יש לשלוח בכתב בהתאם ל במפגשנמסר למשתתפים כי שאלות בנושאים ספציפיים שעלו  .5
 המכרז והמענה עליהם יבוצע במסגרת המענה לשאלות הבהרה.

 

להלן, יחייבו את הרשות ובכל  7בסעיף זה כמפורט  למובהר כי רק תשובות שניתנו במסגרת פרוטוקו .6
 מקרה לא תשובות שניתנו בעל פה בעת מפגש המציעים.

 

  

הצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך החלק ממסמכי המכרז ומסמך זה מהווה 

 זה ולצרפו להצעתם.
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 מפגש :שאלות מציעים שנשאלו במהלך ה .7

  

 תשובות שאלות מספר סעיף #

1 

טבלת ריכוז 
 מועדים

 
 1עמ' 

 מסמכי המכרז

את המועד האחרון להגשת נבקש לדחות 
 הצעות.

 הבקשה מאושרת.
 

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי 
 בדיוק. 12:00בשעה  30/12/2020

 
המועד האחרון לקבלת שאלות הבהרה נדחה ליום 

 .12:00בשעה  29/11/2020
לשאלות הבהרה תאריך אחרון לפרסום מענה 

 .10/12/2020יפורסם בתאריך 
 

אין שינוי ביתר המועדים הנקובים במכרז לרבות 
 תוקף ערבות ההצעה.

2 

 1.5סעיף 
 )כללי(

 
 2עמ' 

 מסמכי המכרז

נבקש לקבל הערכת היקף הרכש למספר 
 הרכבים שיוזמנו.

 במסמכי המכרז. 1.5ראה סעיף 

3 

 1.3סעיף 
)דרישות טכניות 

 כלליות(
 
 2עמ' 
איפיון  –נספח י"ד 

טכני ומסמך 
 תכולת עבודה

באיזה תקנים נדרשים לעמוד רכבי 
 הכיבוי?

 בנספח י"ד. 1.3ראה סעיף 

4 

 3.6סעיף 
)מערכת כיבוי 

CAFS) 
אפיון  –נספח י"ד 

טכני ומסמך 
 תכולת עבודה

 

-נבקש לקבל פרטים לגבי מערכת ה
CAFS  הנדרשת מאחר וקיימות מספר

 אופציות בנושא. 
מבקשים לאפשר הספקת מערכת כמו 

 .העומדת בתקן אירופאי

בטבלת הדרישות מדובר  3.6כפי שמפורט בסעיף 
משאבה במערכת עצמאית עם מנוע עזר להנעת ה

משאבת הזרקת  ,ומדחס המונע על ידי המשאבה
 קצף חשמלית.

 
 המערכת בנויה כמארז אחד להתקנה על גבי הרכב.

 

5 

 3.2סעיף 
)מערכת מהבהבים 

 אדומים(
 
 2עמ' 
איפיון  –נספח י"ד 

טכני ומסמך 
 תכולת עבודה

נבקש לשנות את דרישת המכרז לגשר 
תאורה, כך שהגשר יסופק ויותקן על ידי 

 יצרן הרכב.
 

זאת לאור הקשר בין גשר התאורה 
למערכות נוספות ברכב שנדרשות לעבוד 
במקביל, ולהגנות שגשר התאורה נדרש 

 לעמוד בהן )קלוב הגנה(.

 שרת.הבקשה מאו
 

גשר התאורה על גג הרכב יסופק על ידי הספק 
ובתנאי שקיים נציג בארץ בעל יכולת למתן שירותי 

 אחזקה לפריט. 
בטבלת  3.2ף על המציע לפרט בהצעתו בסעי

שם , שם הנציג בארץ והדרישות את שם היצרן
הדגם של הגשר המוצע וכמו כן לצרף פרוספקט 

 מסחרי של הפריט.
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 תשובות שאלות מספר סעיף #

6 

 3.2סעיף 
)מערכת מהבהבים 

 אדומים(
 
 2עמ' 
איפיון  –נספח י"ד 

טכני ומסמך 
 תכולת עבודה

נבקש לקבל נתונים לגשר התאורה 
 שיסופק ע"י הרשות.

 מבוטלת.  הרשותהספקת הפריט על ידי 
 לעיל.  5לשאלה ראה תשובה 

7 

 ז' 3.11סעיף 
 )מיכל מים(

 
 26עמ' 

 ז' 3.11סעיף 
 מים()מיכל 

 

נבקש לבטל את הדרישה ל"פתח אדם" 
 במיכל המים.

 .הבקשה נדחית

8 

 23סעיף 
ציוד  – 4)פסקה 

כיבוי אשר יסופק 
–עם רכב הכיבוי 

 7.5סולם שחיל 
 מטר(

 
 37עמ' 
איפיון  –נספח י"ד 

טכני ומסמך 
 תכולת עבודה

נבקש לקבל נתונים לסולם שחיל 
 שיסופק ע"י הרשות.

מטר, במצב מקופל  7.2אורך הסולם במצב נשלף 
מטר בקירוב, רוחב כללי  4.60בעת אחסנו על הגג 

 ק"ג. 30 -מ"מ , משקל 450
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 מצגת מפגש מציעים – 1נספח 
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