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 04/18מכרז פומבי מס' 

לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות מכרז   - (2) מענה לשאלות הבהרה

 ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל

 

 לשינוי תנאי סף ניסיון המציע/ותק וניסיון קודם/המלצות בקשה שאלה: .1

 יםאין שינוי בתנא תשובה:

 

 לנוהל זה 5378רלוונטיות תקן  שאלה: .2

משרד הכלכלה, מדובר בתקן רשות ולא בתקן חובה, המשרד מצא מנהל התקינה במאחר ועל פי  תשובה

 לנכון שלא לדרוש תקן זה במכרז.

  

עוסקת /קפטריה וכן אינה םהחברה אינה חברה קבלנית העוסקת בבניית תשתיות כגון שירותי שאלה: .3

 בריהוט בתי קפה/קפיטריות

/לספק לא נדרש כלל לנושא תשתיות, מים חשמל אינסטלציה וכדו' אלא עליו לדאוגהמציע  תשובה:

 ציוד בסיסי נלווה כגון: כסאות, שולחנות, ריהוט לנעליים, עמדה למפעיל

 

  עובדים זריםהעסקת  - 4.10סעיף  שאלה: .4

 בוטלהסעיף  תשובה:

 

ות המחיר אין אפשרות לבצע את המוצע בהצע כי לעורך המכרז יש לסייג כי מובן - 20-22סעיף  שאלה: .5

ן מושלם מכיוון והסיכוי כי קיים מבנה התואם במידותיו וצורתו למוצע הוא בלתי סביר. ובהדמיות באופ

 התאמה בין המוצע לקיים בשטח. .... שתידרבכל אתר ואתר 

סעיפים המשפט:"...בכל מקרה, המציע לא יידרש להקים משחקייה בשטח הבכל התווסף  תשובה:

 העולה על שטח המתקן המקסימאלי"

 

 מבוקשת דחיית מועד ההגשה שאלה: .6

 בעינומועד ההגשה עומד  תשובה:

 

 העותקים להיות מקור או לחילופין עותק מקור+העתק? 2האם על  שאלה: .7

 מקור+ העתק תשובה:

 

נוסף "עורך המכרז/המשרד/הרשות אינם רשאים להעביר כל  מבקשים להוסיף סעיף -11סעיף  שאלה: .8

אם בעקיפין,  במישריןלהיות מתחרה, אם  מידע, בכפוף לסעיפי המשנה לסעיף זה, לכל גורם אחר היכול

 בין אם הגיש מועמדות למכרז ובין אם לא, או היכול להעביר את המידע לכזה"

 התווסף המשפט:"...ובלבד שהחומרים/מידע הועברו לצורך הקמת המתקן" תשובה:

 

 לתקן את המילים "כל עובד" למילים "מורשי חתימה"  יש -12.4סעיף  שאלה: .9

 במקום" כל עובד"  נרשם "מורשי חתימה ומנהל הפרויקט מטעם הזוכה" תשובה:
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 דינת ישראל""למעט ציוד עבורו לא קיים תקן במ מבקשים להוסיף -17.3סעיף   שאלה: .10

 סעיף בוטלהתשובה: 

 

 אישור קיום ביטוחים: –תשובה למה מותר למחוק/ להוסיף/ לשנות מתוכן נספח י"ח  .11

 

 רישא לאישור .1

ניתן להחליפה רק במילה  המילה "בהתאם"

 "בקשר"

ביטוח כל הסיכונים עבודות 

פוליסה  –קבלניות/ הקמה 

 מס' 

הוספת המלל: "למעט פריצה 

אינה  -וגניבה ונזק בזדון"

 מאושרת. 

יש לציין ליד המילים פוליסה 

 מס' את מספר הפוליסה. 

המילה "בהתאם" בסעיף א. 

 קטן 

ניתן להחליפה רק במילה 

 "בקשר"

 ביטוח רכוש –פרק א'  .2

 מקובל  בערך כינון 

 לא מקובל להשמיט ו/ או גניבה, שוד פריצה

 מקובל. –מחיקת לא יפחת  .1 רכוש שעליו עובדיםו/או רכוש סמוך

, לא מקובל דולר 250,000הסכום  .2

 .שינוי סכום

 בתנאי להוסיף על פי ערך כינון. מקובל. –השמטת על פי ערכם 

 אסור למחוק. פריצה, גניבה ושוד

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  –פרק ב'  .3

 מקובל. מחיקת המילה שלא יפחתו 

רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד 

 שלישי

 הוספת המשפט "למעט פריט/ חלק הרכוש

 עליו פעלו במישרין" מקובל.

 

 

 .ביטוח חבות מעבידים –פרק ג'  .4

שינוי המלל: "תום תקופת הביטוח"  – 2סעיף 

 במקום "סיום העבודות"

 אינו מקובל 

 

 ב. ביטוח חבות המוצר: 

 מקובל  שינוי המילה בהתאם במילה בקשר
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גבול האחריות  אמור להיות מצרפי מאחר  גבול האחריות
משותפת, קרי גבול  ומדובר בפוליסה

 –האחריות אשר נדרש בגין חבות המוצר 
דולר + גבול האחריות אשר נדרש  500,000

דולר =  1,000,000 –בגין האחריות המקצועית 
 דולר. 1,500,000

 

הוספת המלל: "בהתאם להרחבה"  – 5בסעיף 

 אינה מאושרת

אינה מאושרת, יש לצרף את ההרחבה לעיונינו 

 ואישורנו.

יש להוסיף גם את המלל: "וכל הפועלים  לאור הוספת המלל בכתב יד – 6בסעיף 

 מטעמו"

 

 

 כללי תחת פרק ג': 

מחיקת המילים "נוסח ביט" או  – 6סעיף 

"ביט" וציון נוסח פוליסה מהנוסחים הבאים: 

 ", "מנוביט2016", "ביט 2013"מגדל ביט

2015." 

מקובל, כל עוד מצוין במפורש "בכפוף לביטול 

כוונהו/או רשלנות רבתי בכל הפוליסות חריג 

 המבוטחות.

 מקובל 7הוספת המלל לסעיף 

 

 

 מהנדסים –אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית 

 מקובל החלפת המילה "בהתאם" במילה בקשר

 מקובל מחיקת המילה לא יפחת

 לא מקובל הוספת המלל בהתאם - D 3בסעיף 

 

  

 

 כללי 

 מקובל מחיקת המילה לפחות 1סעיף 

"אך אין בביטול  –הוספת המלל  6סעיף 

החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח 

וחובות המבוטח עפ"י חוק חוזה הביטוח 

 " 1981 –תשמ"א 

 מקובל לפי הנוסח בתא ימין.

 

 

 


