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            לכבוד

 22/04המשתתפים במרכז מס' 

 

 ג.א.נ.,

 לאספקת כלי צמ"ה )יעה אופני זעיר( ומתן אחריות על המכונה 4/2022מכרז פומבי מס'  הנדון:

 1מסמך הבהרות מס' 

 בדרישות המפרט הטכני הודעה בדבר שינוי

 שינוי בדרישות המפרט הטכני .1

"( החליטה למחוק החברהשמטמנות אפעה בע"מ )להלן: "המשתתפים מופנית לכך  לבתשומת 

המכונה המבוקשת הינה כלי , באופן שבו S450ממסמכי המכרז שבנדון את הדרישה לדגם 

 .(2022צמ"ה מסוג יעה אופני זעיר )משנת ייצור 

 2780גובה מרבי פין קישור כף החברה לשנות את דרישתה למערכת הרמה ב כמו כן, החליטה

 .מ"מ 2600לפין קישור כף  ליגובה מינימבמערכת ההרמה המבוקשת תהא , באופן שבו מ"מ

 למסמך זה. 1נספח מפרט טכני מעודכן מצ"ב כ

 עדכון בעניין המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה .2

 .28.8.2022תשומת לב המשתתפים מופנית לכך שהמועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה הינו 

שצורף למסמכי  2)במקום נספח ב' למסמך על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה  .3

בעניין המכרז שבנדון, אם תוציא, כשהם חתומים  חברהוכן כל מסמך אחר שתוציא ההמכרז( 

 ת כל עמוד.על ידי המשתתף במכרז בתחתי

 הגשת אופן" :פרקמסמכי המכרז בב למצוא ניתן ההצעה הגשת הוראות מלאות בנוגע לאופן .4

 ."ההצעות

  

ה כ ר ב  ,ב

 

 יצחק בורבא

 מנכ"ל

 

  



 
 

 1נספח 

 נספח מתוקן – הצהרה על עמידת המכונה במוצעת בדרישות המפרט הטכני

 
 לכבוד

 מטמנות אפעה בע"מ

 א.ג.נ.,

 ____ _______________: ת.ז./ח.פ.   ____ _______________שם המציע: 

דרישות המפרט הטכני המצורף תואמת ליש למלא להלן את פרטי המכונה המוצעת, כשהיא 

 :להסכם א' כנספח

 דגם המכונה המוצעת: __________    יצרן המכונה: __________    שנת הייצור: __________

 : יש לצרף

 .המוצעת המכונהמפרט טכני מקורי )פרוספקט( של  .1

  .המוצעת המכונהמפרט טכני מתורגם לשפה העברית של  .2

על המציע לסמן בעמודה השמאלית בטבלה שלהלן לצד כל דרישה ודרישה, האם המכונה המוצעת 

  .על ידו מקיימת אותה במועד הגשת הצעתו

להלן מובהר ומודגש, כי אי עמידה של המכונה המוצעת באחת או יותר מהדרישות המפורטות 

 :תביא לפסילת ההצעה על הסף

האם המכונה המוצעת  הדרישה נושא 
 מקיימת את הדרישה?

 
 כן / לא (2022יעה אופני זעיר )משנת ייצור  0
 כן / לא דיזל מנוע 1
 כן / לא  STAGE V תקן  
 בפיקוד דלק הזרקת מערכת  

 מנוע מחשב עם אלקטרוני
 כן / לא

מערכת בקרת זיהום אוויר   
כוללת ממיר קטליטי ומסן 

 DPFחלקיקים 

 כן / לא

 49 של מרבי בהספק מים קירור  
 כ"ס

 כן / לא

 כן / לא סמ"ק 2392 נפח  
 

 אוויר מיזוג עם סגור מפעיל תא  תא מפעיל 2
 אחורי חלון צד, חלונות עם

 קדמית ודלת עליון, וחלון

 כן / לא

 רעש בפני בידוד כולל מפעיל תא  
 ואבק

 כן / לא

 בדרישות עומד מפעיל תא  
  /  ROPS עדכניות בטיחות
FOPS 

 כן / לא



 
 

 לוח כולל חשמל מערכת  
 מרכזיית מהודר, מחוונים
 בקרות וממסרים, נתיכים

 והתראות

 כן / לא

 כן / לא צבעוני מפואר, חיווי לוח  
 בורר כולל ושליטה בקרה מכלול  

 מתג כולל ומתגים, ראשי סובב
 12v  מצבר וכיבוי, התנעה

 כן / לא

 כן / לא ונסיעה עבודה תאורות  
 כולל קדמית מגבים מערכת  

 מים מתזי
 כן / לא

 חגורת כולל משוכך מפעיל מושב  
 בטיחות

 כן / לא

 היגוי, נסיעה, הפעלת ידיות  
 מכניות ואביזרים בלימה

 וכף זרועות הפעלת ודוושות

 כן / לא

 סל"ד בקרת אלקטרוני, בורר  
 מנוע

 כן / לא

 כן / לא חשמלי בפיקוד חניה בלם  
 כוללת מושלמת שמע מערכת  

 ורמקולים רדיו
 כן / לא

 כן / לא לאחור נסיעה התראת  
 IQ בובקט אונליין, ניהול מערכת  

 מיקום מידע: קבלת המאפשרת
  דלק, כמות ש"ע, הכלי,

  תחזוקה ומידע תקלות

 כן / לא

 
 כן / לא שיניים גלגלי משאבת  מערכת הידראולית 3
 63.2 לאביזרים מרבית ספיקה  

 דקה / ליטר
 כן / לא

 כן / לא בר 224 מרבי מערכת לחץ  
 

 כן / לא מעגלית הרמה בתצורת זרועות מערכת הרמה 4
לפין קישור כף  ליגובה מינימ  

 מ"מ 2600
 כן / לא

 
 654 מורשה מרבי מטען משקל ביצועים 5

 ק"ג
 כן / לא

 סרן הרמת לפני מרבי משקל  
 ק"ג 1308 אחורי

 כן / לא

 11.4 מרבית נסיעה מהירות  
 בודדת( )מהירות קמ"ש

 כן / לא

 
 כן / לא ק"ג 2436 כולל משקל מידות ומשקלות 6
 כן / לא מ"מ 3172 כף עם כולל, אורך  
 כן / לא מ"מ 1488 כולל רוחב  
 / לא כן 1976  כולל גובה  
 כן / לא מ"מ 1575 סטנדרטית כף רוחב  
 כן / לא x 16.5 10 צמיגים מידות  

 
 כן / לא שנים 3 אחריות 7

 
 

 ____________________ 

 המציע ה וחותמתחתימ 

 


