
 מענה לשאלות הבהרה מכרז מתנפחים

. האם אני 2018ויגיע למחזור כזה רק בשנת  ₪ליון ילא הגיע עדיין למחזור של מהעסק ברשותי  .1

 יכול לגשת למכרז?

 . 2017עד  2015בכל אחת מהשנים  ₪מיליון  1תשובה: לא. נדרש מחזור כספי של 

 גופים אחרים.. מבקשים לקבל הבהרה למונח עבודה עם 8עמוד  6סעיף  .2

המתנפחים יסופקו לרשויות מקומיות שונות ברחבי הארץ. הגופים האחרים הינם תשובה: 

 הרשויות המקומיות להן יושכרו המתנפחים. 

 .10.2. סעיף זה מתבטל מעצם קיומו של סעיף 9עמוד  10.1סעיף  .3

 זכייה. תשובה: הסעיף מובא לצורכי נוחות בלבד ומציין את החובה בעת ההגשה ובמקרה של

. למציע כמות עובדים גבוהה מאוד ואין אפשרות להחתים את כולם. מבקשים 9עמוד  10.3סעיף  .4

 לשנות את האמור לחתימת מורשי החתימה.

 תשובה: ההצהרה תחתם על ידי מורשי החתימה של המציע בלבד ומנהל הפרויקט מטעמו.

 ירות.. סעיף זה אינו רלוונטי למהות מכרז זה שכ10עמוד  10.8סעיף  .5

 תשובה: הסעיף נמחק. 

 . מבקשים להוסיף הביקורת והבדיקה יבוצעו בתיאום בין המשרד לזוכה.11עמוד  14.1סעיף  .6

 תשובה: תוקן. הביקורת והבדיקה יבוצעו בתיאום בין המשרד לזוכה. 

 בדבר האחריות לתיאום האירועים. 18.5. קיימת סתירה בין סעיף זה לסעיף 14עמוד  18.9סעיף  .7

 נמחק.  18.9תשובה: סעיף 

. בנוסף מפנה לחתימה על נספר ט' שאינו 9עמוד  10. עומד בסתירה לסעיף 15עמוד  19.4סעיף  .8

 רלוונטי לסעיף זה.

תשובה: תוקן לעיל. החתימות על ההסכמים יבוצעו על ידי מורשי החתימה ומנהל הפרויקט 

 בלבד.  ההפניה מתייחסת לנספח ז' ולא לנספח ט'. תוקן. 

. המשפט התמורה שתשולם הינה בגין כל העבודות ולא תשולם תמורה 16עמוד  20.7עיף ס .9

ו בכל הפעלה, זמני שעות נט 4הינה עבור  כלשהי נוספת אינו עומד עם המשך המשפט התמורה

 הרכבה, חיבור, הפעלה וכדומה. 

סופית תשובה: אין סתירה. כוונת המשרד היא שהתמורה שתשולם על ידי המשרד היא תמורה 

והיא תמורה בגין כל השירותים המפורטים במכרז זה. למען הסר ספק, המציע ייקח בהצעתו 

 4בחשבון את הצורך בהובלת, הרכבת, ניפוח, הפעלת ופירוק המתנפחים. המתנפחים יופעלו 

 שעות ההפעלה. 4שעות נטו. זמני ההובלה או ההרכבה או הפירוק לא יילקחו בחשבון במניין 

 לא ברורה הדרישה. 19עמוד  9 שלב ד' סעיף .10

סוגיית נושא הצעת המחיר תוקנה. יש למלא טבלה אחת בלבד. סך הניקוד עבור הצעת תשובה: 

נקודות. יתר  65נקודות. הצעת המחיר הזולה ביותר מקרב המציעים תקבל  65המחיר הינו 

  גאוגרפי בנפרד.ההצעות ינוקדו יחסית אליה. יש לקחת בחשבון כי הניקוד יבוצע לגבי כל אזור 

י פגם אינו מתנאי היסוד והסף כ. מבקשים להוסיף תוך שימת דגש 22עמוד  7ס"ק  24.11סעיף  .11

 של הגשת המכרז.

 תשובה: תוקן. הוסף "כל עוד אין מדובר בפגם המהווה תנאי סף במכרז".



ערבות טיב בגמר העבודה אינה רלוונטית למכרז זה. מבקשים לבטל את  23עמוד  25.5סעיף  .12

 הסעיף.

 תשובה: הסעיף נמחק. 

. מכיוון והמכרז הינו מכרז השכרה ולא רכישה נושא זה אינו רלוונטי. 27עמוד  29סעיף  .13

 מבקשים לבטל את הסעיף.

 מבוטל. 29תשובה: סעיף 

 .20בעמוד  22.1. קיימת סתירה בין סעיף זה לסעיף 32עמוד  4סעיף  .14

 ימי עבודה.  14. החתימה על ההסכם תתבצע עד תוקן 4תשובה: סעיף 

 מבקשים לשנות לחתימת מורשי החתימה וחותמת הבנק. 2+ה'1נספח ה' .15

 תשובה: לא. החתימות נדרשות על פי הוראות התכ"ם המעודכנות. 

במידה ויאושרו יש לשנות את ההערה  9עמוד  10. בהתאם לשינויים על פי סעיף 43נספח ז' עמוד  .16

 נספח.מתחת לכותרת ה

 תשובה: הובהר לעיל כי הנספח ייחתם רק על ידי מורשי החתימה ומנהל הפרויקט. 

 במידה ויאושרו. 9עמוד  10. בהתאם לשינויים על פי סעיף 60עמוד  12.4נספח יז' סעיף  .17

 תשובה: הובהר לעיל כי ההצהרות נדרשות רק ממורשי החתימה ומנהל הפרויקט. 

 כויות הקניין של הזוכה.מבקשים להוסיף מלבד ז 19.5סעיף  .18

 תשובה: המשפט התווסף במלואו.

. נדרש הסבר מדוע מופיע פעמיים 19עמוד  9. בהמשך להערה של שלב ד' סעיף 71נספח יח' עמוד  .19

 באותו נוסח בדיוק.

תשובה: פעם אחת במסמכי המכרז ופעם נוספת כנספח אותו יש למלא. יש לשים לב לתיקון 

 שבוצע בנספח יח' בהקשר זה. 

 

 

 


