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עיריית טייבה

قسم المشتريات

יחידת רכש
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ת.ד  , 1טייבה  ,מיקוד  , 40400טלפון  , 072-2563441פקס 072-2563499
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תאריך 22/02/2017

מכרז זוטא מספר 07/2017
לאספקת יעה אופני עבור עיריית טייבה
מכתב הבהרות  7בעניין המכרז הנ"ל

 .1ניתן להתעלם מכל מכתבי ההבהרות הקודמים בעניין המכרז הנ"ל.
 .2נא להתעלם ממסמך ז  " -מפרט כלי הרכב המבוקש" עמוד  , 24מצורף מסמך חדש במקומו.
 .3בעמוד  11צוין המשפט כנקוב לעיל יתווסף מע"מ נא לתקן ל -כנקוב לעיל כולל מע"מ.
 .4חובה לצרף מפרט מלא למוצר שמוצע לרבות תמונות.
 .5שיטת בחירת זוכה במכרז הינה לפי אימות מידה  80%משקל מחיר ו 20% -לפי ניקוד שינתן ע"י ועדה מקצועית
אשר תיתן ניקוד לפי המפרט והדגם המוצע.
 .6מועד אחרון להגשה למכרז נדחה ל  26/02/2017שעה .17:00
 .7פתיחת המכרז ב 26/02/2017-שעה .17:00
 .8ניתן להדפיס חוברת המכרז מאתר העירייה  ,ובצירוף מסמך זה חתום וקבלה ממחלקת גבייה ,כמוכן
 .9כתובת אתר העיריה http://taibeh.muni.il

בכבוד רב,
סוהיל חאג יחיא
מזכיר וועדת מכרזים
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מסמך ז'
מפרט כלי הרכב המבוקש
על כלי הרכב המוצע לכלול את כל המפורט לעיל ,ללא כל תוספת תשלום מעבר לתמורה המבוקשת (קרי,
מחיר העירייה בניכוי אחוז ההפחתה המוצע על ידי המציע(.
* מנוע –  60- 40כ"ס ,דיזל  4צילינדרים.
*מערכת הידראולית.
* פנסים קדמיים.
* אורך כללי –  5100 – 2900ס"מ.
* רוחב כללי  1800 – 1460ס"מ.
* גובה הרמה מקסימאלי  5000 – 2800ס"מ.
* כושר הרמה מרבי כולל משקולות  1500- 600ק"ג.
* שני מהירויות נסיעה.
* חיבור אביזרים מהירים.
* סט משקולות  480ק"ג לפחות.
* כף קדמית חיבור מהיר רוחב  180- 150 -ס"מ.
* מטאטא כביש חיבור מהיר.
* קבינה ממוזגת
אחריות:
מטעם הספק ,של שנה אחת לפחות או לחלופין  2,000שעות מנוע (המוקדם מביניהם) שמניינן יחל ביום בו
יסופק כלי הרכב בפועל לעירייה.
אספקה:
תוך  30יום (קלנדרי) לכל היותר ממועד קבלת הזמנה תקציבית מהעירייה .יש לספק ליעד עליו תורה
העירייה ,בעיר טייבה.

