
 

 מתקנים מתחמי והתקנת אספקה, ביצוע, לתכנון 06/18' מס פומבי מכרז
 מענה לשאלות ההבהרה –והגליל  הנגב, החברתית הפריפריה ביישובי מוסיקליים

הסעיף  השאלה מס"ד
 המענה הנוסח במכרז

מועד בקשה לדחיית  1
 --- --- הגשה בשבוע נוסף

סד הזמנים במכרז 
מידתי ומאפשר 
למציעים די זמן 

  .להגשה

2 

נא אישורכם כי דמות 
קפיץ מוסיקלית יכולה 

להיות לצורך העניין 
 "מתקן/כלי מוסיקלי"

1.1 

 כלים"
 מתקנים"/"וסיקלייםמ

 כלי –" מוסיקליים
 קבועים, נייחים נגינה

 למקומם ומקובעים
 הקשה כלי כולל)

( נלווים ואביזרים
 חומרים עשויים
 מזג פגעי בפני עמידים
 רעילים בלתי, האוויר
, דליקים ובלתי

; הרחב הקהל לשימוש
, מנדולינה כדוגמת

 למיניהם תופים
: להלן) באלה וכיוצא

 וגם" כלים"
 "(.מתקנים"

מסוים ככל שמתקן 
עונה על הדרישות 

, למכרז 1.1שבסעיף 
הרי שניתן לכלול אותו 

 הצעה במכרז. תבמסגר

3 

מתקן מוסיקלי דגם 
פסנתר/רצפה 

מוצע  –מוסיקלית 
לשקול להציע גודל 

מתחם נוסף, או להציע 
את המתקן 

כאופציונלי, בתוספת 
 תשלום 

 כנ"ל 1.1

מחירי המתחמים 
תוחשבו כמחירי 

תקרה, ועל מציע להציע 
הצעתו בהתאם, כאשר 

לא תתאפשרנה 
 תוספות בתשלום נוסף.

4 

מציין כי בחישוב הפונה 
הסכומים ביחס 

למתחמים לא נשמר 
יחס שווה למ"ר בין 
מידת השטח לכמות 

 המתקנים

19 

 המתחמים מאפייני. א
 קטן מתחם –

 90,000: מירבית עלות
 75 המתחם גודל. ח"ש
 ומעלה מתקנים 4. ר"מ
 המתחמים מאפייני. ב
 בינוני מתחם –

: מירבית עלות
 גודל. ח"ש 140,000
 8. ר"מ 100 המתחם
 ומעלה מתקנים

 המתחמים מאפייני. ג
 גדול מתחם –

: מירבית עלות
 גודל. ח"ש 215,000
 12. ר"מ 200: המתחם
 ומעלה מתקנים

אין הכרח כי יישמר 
יחס לינארי מלא בין 

 גדלי המתחמים.

5 

לדעת השואל יש 
 20,000להוסיף סך של 

לכל מתחם, בעבור ₪ 
דשא והצללה, משום 

עלותם הגבוהה 

19.4,19.5 

 המתחמים בכל 19.4
 דשא מצע יוצע

 המפורטים במאפיינים
 .24 בסעיף

תחשוב עלויות 
המתחמים, על המצע 
וההצללה, נעשו מתוך 

לויות הע שקלול
המקובלות של 



כי סכומים והסבירות 
אלה יגזלו למעשה 

מכמות ואיכות 
 המתקנים

 המתחמים בכל 19.5
 הצללה תוצע

 המפורטים במאפיינים
  .23 בסעיף

השירותים והמוצרים 
, על המדוברים

. מפרטיהם במכרז
בשולי הדברים יצוין כי 

מציע שלא חזקה על 
 ו. גרע מאיכות מוצריי

 נספח י"ח אישור קיום ביטוחים 6
)צורפה טיוטת אישור 

בציון הסתייגויות 
 חברת הביטוח(

התייחסות לשאלות 
בנושא הביטוח יפורסם 

בקובץ נפרד באתר 
 האינטרנט של המשרד.

7 
לא ברור האופן שבו 

נדרש לבצע אבן סימון 
 לעיוורים

 סימון אבן .ו 22
 .לעיוורים

ייעשה, בכל אתר, 
בהתאם להנחיות 

לביצוע כפי שינחה 
מורשה נגישות מתו"ס 

 ושרות.

8 

האם  –דשא בטיחותי 
נדרש שהדשא 

הסינתטי יהיה דשא 
בטיחותי העומד 

? 1498בדרישות תקן 
למיטב הבנתנו על 

הדשא לעמוד בדרישות 
 התקן.

(22)?  

כלל המתקנים, על 
חלקיהם אביזריהם, 

כן ווכו', המצע הנלווה 
 ,עבודות ההתקנה

להיעשות עפ"י  יםצריכ
התקנים הישראלים 

 ככל שרלוונטיים.

9 

נבקשכם לאשר כי 
ההיקף הכספי הנדרש 
הנו בגין כלל העבודות 

בפארק בו הותקנו 
מתקנים מוסיקליים 
)לרבות דשא, הצללה 

 וכיו"ב(

4.11 

 והתקין סיפק המציע
 מקומיות רשויות עבור

 עירוניות חברות או
 מתחמים 3 לפחות

 מספר או מוסיקליים
 שההיקף מתחמים

 על עמד שלהם הכספי
. במצטבר ₪ מיליון 1

 נספח את ימלא המציע
 עמידתו להוכחת' ה

 יצרף וכן זה בתנאי
 אחד כל של תצלום

 שציין מהמתחמים
 לרבות' ה בנספח

 .המדויק מיקומו

ככל שהעבודות הנלוות 
 במישריןהיו כרוכות 

לאספקה והתקנה של 
מתקנים 

מתחמים /מוסיקליים
, כהגדרתם מוסיקליים

ניתן  –במכרז זה, אכן 
לכלול את עלותם 

 בהיקף הכספי.

10 

קש כי במסגרת תנאי נב
הסף ייכלל כל לקוח 

ולא רק רשויות 
מקומיות או חברות 

עירוניות, כאשר 
העובדה בוצעה עבור 

 המרחב הציבורי.

תנאי הסף ייוותרו  כנ"ל (4.11)
 בעינם.

11 

בטבלת הניקוד נבקש 
לקבוע רף עליון למספר 

שנות ותק, מספר 
המתקנים שהותקנו, 

ומספר ההמלצות 
 שצורפו למכרז, כך

שלא נצטרך לאסוף 
 נתונים עד האינסוף.

(25)  

מדובר בהליך תחרותי, 
כאשר רכיבי האיכות 

לניקוד תחומים בזמן. 
ראוי והוגן לאפשר 

למציעים למקסם את 
 הצעתם, ככל שיוכלו.

לא צוין מה גובה  12
 (29.6) ערבות הטיב

 כלל ביצוע סיום עם)
 ערבות תומר, העבודות

. טיב לערבות הביצוע
 תהיה הטיב ערבות

ערבות הטיב תהיה 
בשיעור המקובל בגובה 

משווי התקשרות  2%
כולל מע"מ, עד תום 



 12 למשך בתוקף
 (.נוספים חודשים

תקופת האחריות. 
 הסעיף תוקן.

13 

בדרישות הביטוח 
נבקש להוריד את 
הסכום באחריות 

המקצועית כך שיעמוד 
צורף ₪. על מיליון 

 מסמך מיועץ ביטוח.

, עמ' 3)
31) 

 דולר 1,000,000)
 (ב"ארה

התייחסות לשאלות 
בנושא הביטוח יפורסם 

בקובץ נפרד באתר 
 האינטרנט של המשרד.

14 

ישנה סתירה במכרז 
לגבי הכנת השטח. 

בסעיף הכנת הדשא 
נכתב כי האחריות על 

שיפועים ומצע מהודק 
הנה באחריות הקבלן, 

"מאפייני  – 19ובסעיף 
כללי"  –המתחמים 

כתוב כי האחריות על 
הפיתוח לא תחול על 

הקבלן. בהתחשב 
בסכומים שנקבעו לכל 

גודל מתחם, נבקש 
הבהרתכם כי כל נושא 

התשתית, הכנת 
השטח, השיפועים 

והמצע לא יחולו על 
 הקבלן הזוכה.

 

 :השטח הכנת
 השיפועים כל •

 הכנת לרבות, הנדרשים
 יהיו מהודק מצע

 ובביצוע באחריות
 . הזוכה

 :הדשא יריעות התקנת
 משטח על ההתקנה •

 הכולל מהודק מצע
 בהכנת שיהיו שיפועים
  הזוכה ובביצוע

 תוקן. 19סעיף 

15 

להערכתנו לצורך הצעת 
מתקנים מוסיקליים 
ברמה גבוהה ובהיקף 

משמעותי נדרשת 
תוספת תקציב לכל 

אחד מהגנים. נודה על 
 תוספת תקציב כאמור.

(19) 

 המתחמים מאפייני. )א
 קטן מתחם –

 90,000: מירבית עלות
 75 המתחם גודל. ח"ש
 ומעלה מתקנים 4. ר"מ
 המתחמים מאפייני. ב
 בינוני מתחם –

: מירבית עלות
 גודל. ח"ש 140,000
 8. ר"מ 100 המתחם
 ומעלה מתקנים

 המתחמים מאפייני. ג
 גדול מתחם –

: מירבית עלות
 גודל. ח"ש 215,000
 12. ר"מ 200: המתחם
 ומעלה( מתקנים

 עלויות תחשוב
 המצע על, המתחמים
 מתוך נעשו, וההצללה

 העלויות שקלול
 של המקובלות
 והמוצרים השירותים
 על, המדוברים
 .במכרז מפרטיהם

16 

נבקש לשנות את 
הוראת הסעיף כך 
שיחול אך ורק על 

מוצרים לגביהם חל 
 תקן חובה.

2.9 

 במכרז זוכה כל על
 בודק אישור לקבל

 מכון ידי על מוסמך
 אישור למתן התקנים
 מתקני התקנת

 המסופקים המשחקים
 בהתאם, ידו על

 ישראלי תקן לדרישות
 .למשרד ולהמציאו

 במכרז זוכה כל על
 בודק אישור להמציא
 מכון ידי על מוסמך

 אישור למתן התקנים
מכלולי המתקנים 

ידו  על המסופקים
 בהתאם, והתקנתם
 .ישראלי תקן לדרישות

17 

נבקש הבהרה האם 
להציג אישור  נדרש

מורשה נגישות מתו"ס 
וכן אישור יועץ בטיחות 

 לכל אחד מהגנים

, שלב 25
ב', ס"ק 

4 

 נוספת הוצאה כל
 במסמכי המפורטת

 אינה אם גם, זה מכרז
, זה בסעיף רשומה
 שכר תשלומי לרבות

נדרש להציג  כן.
אישורים כאלה עבור 
כל אחד מהמתחמים 

ן ישהזוכה יספק, יכ
 ויתקין.



, לקונסטרוקטור
 ס"מתו נגישות מורשה
 בטיחות ויועץ ושירות

 של זמני גידור
 הוצאות, האתרים

 יהיו, וכדומה ביטוח
 נפרד בלתי חלק

 כל של המחיר מהצעת
 .מהמציעים אחד

18 

נבקש לתת עדיפות 
למוצרים מתוצרת 

הארץ. לצורך זה נבקש 
להחשיב מוצרים 

כתוצרת הארץ רק אם 
הם יוצרו בתחומי 

או מדינת ישראל, 
שבוצע בהם שינוי 

מהותי בארץ. לצורך 
זה, הרכבת מתקן 

מיובא והתקנתו לא 
ייחשבו כמוצר תוצרת 

 הארץ.

--- --- 

 חובת לתקנות בהתאם
 העדפת) המכרזים

-ה"תשנ(, הארץ תוצרת
 לתוצרת העדפה, 1995

 באמת ניתנת הארץ
. מחיר של המידה
 נקבעה לא, זה במכרז

 .מחיר של מידה אמת

19 

הגשת סמוך למועד 
המכרז נקבעו כבר 
הגשות של מספר 

מכרזים נוספים. נבקש 
דחיה של שבועיים 

במועד ההגשה על מנת 
שנספיק להתארגן 

 להגשה בצורה מספקת.

המועד האחרון להגשת  --- ---
 הצעות נותר בעינו.

20 

 יש האם לדעת אבקש
 אחת מחברה יותר

 עומדת אשר בישראל
 המצוינים בתנאים

? 4.12 -ו 4.11 בסעיף
 חברה רק ויש במידה

 המכרז האם - אחת
 הצעה לקבל יכול

 או בלבד אחד מגורם
 ממספר לקבל שחייב

 שיהיה מנת על גורמים
 ?תקין מכרז
 הסף מתנאי חלק

 מהתנאים וחלק במכרז
 במסמכי אשר הנוספים

 מגופים מונעים, המכרז
 בינוניים\קטנים

 הן. זה במכרז להשתתף
 המחזור היקף בגלל

 בשנים השנתי
 מיליון 5) האחרונות

 אתם אשר( בשנה ח"ש
-תת בגלל והן דורשים
 .נוספים תנאים

4.11-
4.12 

 - קודם ניסיון
 סיפק המציע 4.11

 רשויות עבור והתקין
 חברות או מקומיות
 3 לפחות עירוניות
 מוסיקליים מתחמים

 מתחמים מספר או
 שלהם הכספי שההיקף

 ₪ מיליון 1 על עמד
 ימלא המציע. במצטבר

 להוכחת' ה נספח את
 וכן זה בתנאי עמידתו

 כל של תצלום יצרף
 מהמתחמים אחד

 לרבות' ה בנספח שציין
 .המדויק מיקומו

  - כספי מחזור היקף
 בעל המציע 4.12

 5 של כספי מחזור
 בכל לפחות ₪ מיליון
 השנים 3-מ אחת

. 2015-2017 האחרונות
 נספח את ימלא המציע

 עמידתו להוכחת' ו
 .זה סף בתנאי

 המכרז תואם את חוק
, המכרזים חובת
על  1992-ב"תשנ

עפ"י  תקנותיו.
בדיקותינו המקדמיות 

קיים מגוון ספקים 
אפשריים לאספקת 

 השירותים הנדרשים. 
 המשרד פועל לעידוד

עסקים קטנים 
תנאי הסף ו ובינוניים

למכרז נקבעו לאחר 
בדיקת מצאי המענים 
לשירותים הנדרשים. 
נחה דעתנו, כי קיים 

ן מידתי בין איזו
הדרישות, כפי שנקבעו 
במכרז זה, לבין הצורך 

בקבלת מענה איכותי 
 ובהיקף הנדרש.

 


