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18/ 2020/08  

פ"תש באב ח"כ  

 לכבוד 
 מציעים פוטנציאליים

 א.ג.נ.,
 

ושר גרירה  כ לרכישת טרקטור חדש בעל  20/529מס'  במכרז פומבי דו שלבימענה לשאלות הבהרה  הנדון:

 "( המכרז)להלן: " טון לפחות 4של 

 שלום רב,

  הבהרה  ותללשא " ו/או "מי אביבים"(הרבע"מ )להלן: "החב 2010להלן מענה חברת מי אביבים  .1

 : שבנדון  המכרזסגרת במ ולשהתקב

 מס'

סעיף  
במסמכי  

  /ההליך
 ההסכם

 מענה החברה  פירוט השאלה 

1.  

 

מדובר בטרקטור  האם אבקש לדעת  כללי
 קלאי.ח ?חקלאי או טרקטור תעשייתי

מהו הספק הטרקטור הנדרש? כמה כוחות סוס  כללי  .2
 כ"ס לפחות. 99 מנוע אתם מבקשים?

3.  

 4.4ף סעי
 להסכם

ם למטעי טרקטור? באיזה טרקטור מדובר
שהוא טרקטור צר יותר ונמוך יותר באופן 

כל  טרקטור לכל מטרה )חקלאות אואו  יחסי
מטרה אחרת( שהוא טרקטור גדול יותר  

מבחינת גודל גלגלים רוחב הטרקטור וגם 
 הגובה שלו 

 טרקטור לכל מטרה. 

4.  

 4.4ף סעי
 להסכם

פי טור נקבע בחוק על כושר גרירה של טרק
המשקל העצמי שלו )אני מצרף את החוק ואת 

משמעויות שלו מבחינת כושר גרירה( למשל ה
ה  טון, וכך הלא 7.5רשאית לגרור עד  3קבוצה 

 שוב על פי המשקל העצמי של הטרקטור.

  4קבוצה טרקטור המתאים ל נדרש
כושר טון.  10עם כושר גרירה עד 

 טון. 4.5הרמה עד 

5.  

 4.4ף סעי
 להסכם

רישיון נהיגה לנהג בעל דרגת  ל םכדרישה של
אין דבר כזה טרקטור יכול לנהוג רק   - "1"

 יש לו רישיון לטרקטור.ואך ורק מי ש

 דרגת רישיון משרד התחבורה  "יעפ 
 . טרקטורלנהיגה ב רישיון – 1 נהיגה

6.  

 4.4ף סעי
 להסכם

טרקטור ברגע שמגיע עם קבינה מדובר על  
  לקבינה בטיחותית ואז הטרקטור לא יכו

גגון כי הקבינה היא  להגיע עם קשת התהפכות ו
 קבינה מקורית

קבינה   נדרש תא נהג סגור עם
 . בטיחותית מקורית של היצרן

תוסר  קשת התהפכות ל הדרישה
 מההסכם שייחתם עם הזוכה.
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 מס'

סעיף  
במסמכי  

  /ההליך
 ההסכם

 מענה החברה  פירוט השאלה 

7.  

 4.4ף סעי
 להסכם

קורית )לא מדובר על קבינה מ –תא נהג סגור 
ניתן לרכוש משהו אחר היום בישראל( לא 

 ברור לי מה זה שמשות בטיחותיות.

 

 .6מענה לשאלה מס' ראו 

8.  

 4.4ף סעי
 להסכם

לא התייחסתם לנושא מערכת ההידראולית  
ספיקה הידראולית + כמה סלקטורים  

 נדרשים? 

 

לפחות שני סלקטורים דו נדרש 
ם. משאבת שמן הידראולית ניכיוו

ל/דקה, משאבת הידראולית  50
 . ל/שעה 30להגוי 

 

ם  בהסכ בהתאם ןיעודכהסעיף 
 שייחתם עם הזוכה

9.  

 4.4ף סעי
 להסכם

ן דבר כזה בכל  אי –תיבת הילוכים אוטומטית 
הטרקטורים תיבת ההילוכים היא סינכרונית 

והדבר היחידי שהוא אופציה זה הרוורסר  
נסיעה סיעה קדימה לנ ין)שילוב התנועה ב

אחורה( כאן יש אפשרות לקבל רוורסר חשמלי 
או הידראולי ואז המצמד טבול בשמן ואין 

מד בזמן שינוי תנועת צורך ללחות על המצ
 כיוון הטרקטור.

 

ידית שינוי כיוון נסיעה נדרש 
 . חשמלית

 

ם  בהסכ בהתאם ןיעודכהסעיף 
 שייחתם עם הזוכה

 

  כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת ה  ז אין באמור במסמך הבהרות .2

 וההסכם. המכרזמכי מס

 .למכרזההצעה   עםיש להגיש את מסמך המענה לעיל חתום ביחד  .3

 נשמח להשתתפותכם. .4

 בכבוד רב,                                                                                                                            

 ליאור לנצ'יצקי 

 מנהל מחלקת רכש והתקשרויות                                                                                            

 בע"מ  2010מי אביבים                                                                                               

 

 

 

  מכרזתיק  עתק: ה


