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 תכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל

 כפי שכתוב.  4דגמים ולא  3. יש לתקן כי מדובר על 7עמוד  4.11סעיף  .1

 
 הסעיף תוקן דגמים.  3-מדובר בטעות סופר, : תשובה

 

. תקופת ההתקשרות אינה ריאלית להיקף המכרז. המשך התהליך לקיום המכרז על 15.2סעיף  .2
ידי הוצאת קול קורא לרשויות, בחינת הרשויות והודעה על זכייתן, מציאת נכס מתאים, 
התאמתו למטרה הנדרשת ושיפוצו יערכו מספר חודשים, דבר שיותיר חודשים ספורים משנת 

והקמת משחקיות לפי תנאי המכרז. ממליצים לשנות את תקופת  לתכנון, יצור 2019התקציב 
 ההתקשרות הבסיסית לשנתיים.

 
נקבע כי  15.3נקבעה תקופת ההתקשרות לשנה. יחד עם זאת, בסעיף  15.2: בסעיף תשובה

והכול בכפוף המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בשנתיים נוספות, שנה בכל פעם 
  המשרדית, אישור תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל.לאישור ועדת המכרזים 

 

מ"ר.  500-מתייחס לשטח הגדול מ 3. קיימת אי בהירות בדרישות. דגם 18-19עמוד  22.2סעיף  .3
מ"ר ברוטו. הפסקה האחרונה מציינת  500לבקשתכם, על המציע להגיש תכנון והצעה לשטח של 

בגודל המקסימאלי כפי שנקבע בסעיף זה. לא מצוין כי המציע יידרש לתכנן ולהקים משחקייה 
 בדגם זה גודל מקסימאלי כי אם מינימאלי. 

: בוצע תיקון כך שנרשם שהשטח שיועמד לטובת המשחקייה על ידי הרשות המקומית תשובה
מ"ר. ככל  500מ"ר. בכל מקרה, המציע יגיש הצעה לתכנון משחקייה בגודל של  500-יהיה כ

ת המשחקיה שטח גדול יותר, המציע עדיין יידרש לבצע תכנון והתקנה שהרשות תעמיד לטוב
 מ"ר ולא על פני שטח גדול יותר.  500על שטח של 

. הביטוחים בישראל הינם בשקלים חדשים ועל כן מבקשים לקבל 27-31עמודים – 29סעיף  .4
ד אפשרות לרשות סכומי ביטוח בשקלים חדשים ולא בדולר אמריקאי. מבקשים לאפשר לעבו

 עם פוליסות לפי נוסח פסגה ולא רק לפי נוסח ביט. 

 : תשובה

המצוין בשקלים חדשים כל עוד שהסכום ניתן לרשום את סכומי הביטוח בשקלים חדשים,  .א
 . אינו נופל מיחס ההמרה לפי שער דולר ארה"ב היציג

לביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי  ובכפוףמקובל  -  "2017המילים "פסגה  הוספת .ב
מחיקת המילים "נוסח ביט" או "ביט" וציון נוסח פוליסה  בכל הפוליסות המבוטחות

," "אשכול"  2013", "מפעלים", "הראל לתעשייה  2013שהינו מהנוסחים הבאים: "פסגה 
 מקובל –

 

של יועץ החברה אינה מעסיקה קונסטרוקטור ויועץ בטיחות אלא נעזרת בשירותיו  .5
בטיחות/קונסטרוקטור חיצוני. אי לכך, חברת הביטוח אינה מוכנה לבטח את החברה בביטוח 
זה אלא תחת ביטוח עבודות קבלניות בלבד. אנו מבקשים לסייג סעיף זה לעניין הביטוח 
באפשרות להציג את כל מסמכיו הרלוונטיים של הנ"ל כולל פוליסת הביטוח שלו. הסתייגות זו 

 . 80-81מודים תקפה גם לע

על האחריות המקצועית להוות כיסוי גם בגין מתן שירותי קונסטרוקטור ויועץ : תשובה
 - לחילופין, יוצג ביטוח אחריות מקצועית נפרד ע"ש הקונסטרוקטור ויועץ הבטיחות .בטיחות

 תשומת הלב כי בפוליסות הנפרדות מופיעים כל הסעיפים הנדרשים על ידנו במכרז.

 



, כך אנו 69בעמוד  11.2הערה תחתונה למסמך זה. כפי שאתם דורשים בסעיף  42נספח ב' עמוד  .6
חתומים מול לקוחותינו האחרים על חסיון נתונים. אנו מבקשים להמיר הערה זו בדרישה 

בה רשום שם היצרן ושם  1498להציג תעודת בדיקה של מכון התקנים הישראלי לפי תקן 
 משחקייה כהוכחה לביצוע העבודה. המשחקייה ו/או שם בעל ה

תעודת בדיקה של מכון התקנים הישראלי הכולל שם יצרן התווספה האפשרות לצרף : תשובה
 .המשחקייהו/או שם בעל   המשחקייהושם 

 

 , לעניין חתימה וחותמת מורשי חתימה. 48נספח ז' עמוד  .7

ידי מורשי החתימה של  , הערבות חייבת להיות חתומה על7.5.1.1: על פי הוראת תכ"ם תשובה
 הבנק בצירוף חותמת של מורשי החתימה של הבנק. 

 

 ?2016-2018האם מחזור כספי יכול להיות בין השנים  .8

 
 : לאתשובה

 

 

 


