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 04/18מכרז פומבי מס' 

לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי מכרז   -מענה לשאלות הבהרה 

 הפריפריה החברתית, הנגב והגליל

זה מתנאי המשרד ומשך נבקש להוריד תנאי  5378שאלה: נכון להיום אין חברה המחזיקה בארץ בת"י  .1

 .1-7סעיפים  1498ולבקש להתבסס על ת"י 

 הורד מהמכרז ואינו מהווה דרישה או תנאי.  5378תשובה: המכרז תוקן כך שתו תקן 

 האם על ההצעה לכלול גם את אזורי הישיבה, עמדת המפעיל, שירותים וכדומה?שאלה:  .2

נה אופציונלית לשיקול דעת הרשות יש לכלול את כל מרכיבי הריהוט למעט קפיטריה שהי תשובה: כן.

 המקומית בעתיד. 

 האם הזוכה רשאי לסרב לבצע את עבודות ההתאמה ואין בכך שום הפרה של החוזה?שאלה:  .3

 תשובה: הזוכה רשאי לסרב לבצע עבודות אלה ואין בכך משום הפרה של החוזה. 

 שאלה: נבקש להקל בדרישות הניסיון שנקבעו במכרז. .4

משחקיות ותקופת  3משחקיות ולא  2בדרישות הניסיון כך שנדרש ניסיון בהקמת תשובה: המשרד הקל 

 .2018-ל 2008משחקיות בין השנים  2שנים. כך שנדרש ניסיון בהקמת  10-שנים ל 6-הניסיון הוארכה מ

החברה מבקשת לשנות את תנאי הסף כך שניתן יהיה להציג מוצרים מיובאים ולהתבסס על שאלה:  .5

 היצרן מחו"ל.ניסיון והמלצות 

  תשובה: לא.

פוגע באופן חמור בזכויות הזוכה במיוחד לנוכח העובדה שהמשרד רשאי לבטל בכל עת  7.1שאלה: סעיף  .6

מאפשרות  15.5-ו 15.4את התקשרותו עם הזוכה. אישור בחתימה על סעיף זה יחד עם חתימה על סעיפים 

שזה טרח לתכנן תוכניות ראויות שהרי  למשרד להעביר את כל עבודתו ומאמציו של הזוכה למתחרה ללא

 אם כך היה זוכה במכרז במקום הראשון.  

 תשובה: התוכניות להקמת המשחקיות הינן רכוש החברה ויהיו בבעלות החברה. 

 שאלה: החברה מעסיקה עובדים רבים הקשורים למכרז ואין הגיון בהחתמת כולם על נספח ט'.  .7

 תשובה: רק מורשי החתימה מטעם המציע נדרשים לחתום על נספח ט'. 

. התחייבות לציין את מקור השירות. מבוקש להוסיף לסעיף את המשפט הבא: "ובתנאי 11שאלה: סעיף  .8

שלא תיעשה פנייה מטעם רשות מקומית ללא הכרזה כי הפנייה הינה מכוח המכרז ובכך תכשיל את 

 הזוכה במודע או שלא.

במכרז רשום מפורשות בסעיף זה "בכל מסמך שיישלח על ידו". דהיינו מדובר מפורשות רק  תשובה:

 במסמכים שנשלחים על ידי המציע/הזוכה ולא מסמכים שנשלחים על ידי רשות מקומית כלשהי. 

 ות בא כוח או מי מטעמו המבין בתחום נשוא המכרז.נעל המשרד למ 13שאלה: סעיף  .9

 מטעמו שיהיה אחראי על יישום המכרז ועבודה עם הזוכה/ים.תשובה: המשרד יעמיד עובד 

. סעיף זה אינו מקובל. החברה הינה חברה בע"מ המבוקרת על ידי רואה חשבון מוסמך 14שאלה: סעיף  .10

 המוגשים כחוק לגופי המדינה השונים. במידת הנדרש ניתן לפנות באישורנו לרואה חשבון.

 ום בין המשרד לבין הזוכה. ביקורת ובדיקה יבוצעו לאחר תיא תשובה:

מאפשר ביטול התקשרות בתקופת הניסיון ללא נימוק. כשנכנסים לפרויקט, נערכים ונכנסים  15.4סעיף  .11

להוצאות. ביטול ההתקשרות ללא נימוק גם אם הייתה הפרה או אי עמידה בתנאי ההסכם אינה הוגנת 

 כלפי הזוכה:

 הסעיף תוקן.  תשובה:
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ייג למעט נזקים, קלקולים, שברים, קרעים וכדומה שנגרמו בוונדליזם או . יש לס17.12שאלה: סעיף  .12

 בזדון.

 תשובה: מקובל. סעיף זה תוקן. 

ימי עבודה וחלפים  2. קריאה בגין תקלה המונעת שימוש במשחקיה תטופל תוך 17.13שאלה: סעיף  .13

 ימים.  5יסופקו בתוך 

 תשובה: מקובל. סעיף זה תוקן. 

הזוכה יגיש את הדרישות להתאמת המבנה לאנשי המקצוע מטעם הרשות ( 23.5-ו 18.6)סעיפים שאלה:  .14

 המקומית. אנשי המקצוע יהפכו דרישות אלו לתוכניות ביצוע כגון חשמל, מיזוג וכדומה.  

תשובה: הזוכה נדרש לסייר באתר המוצע להקמת המשחקייה ולהעביר רשימת דרישות לרשות 

המקומית אודות הדרוש להתאמת המבנה. האחריות להפיכת הדרישות לתוכניות ולביצוע הינן של 

 הרשות המקומית בלבד.  

ידונו לגופו של שאלה: במקרה של תכנון, ייצור והתקנה של מספר משחקיות בו זמנית, לוחות הזמנים י .15

 עניין ולא יותר משתי משחקיות במקביל.   

 תשובה: לוחות הזמנים המדויקים לתכנון וייצור המשחקיות ייקבע בתיאום בין הזוכה לבין המשרד.   

. מנהל הפרויקט לא יועבר מתפקידו למעט אם סיים את עבודתו בחברה מכל סיבה 19.14שאלה: סעיף  .16

 שהיא.   

תשובה: מקובל. יחד עם זאת, מנהל הפרויקט שייכנס לתפקיד נדרש להיות בעל רקע וניסיון דומים 

 לאלה של מנהל הפרויקט היוצא. 

 למתקנים מתנפחים מחייב השגחה.  5378תקן  21.11וסעיף  20.11שאלה: סעיף   .17

 בוטלה.   במכרז תשובה: הדרישה לתקן זה

ק לרשות או למשרד תוכניות לביצוע שיעמוד בדרישות התקנים (. הזוכה מתחייב לספ23.6שאלה: )סעיף  .18

 הרלוונטיים של מכון התקנים.

 תשובה: הדרישה במכרז נשארת בעינה. 

 (. על המזמין להסתפק בהסמכות אותן מחזיק הזוכה.23.7שאלה: )סעיף  .19

 תשובה: הדרישה במכרז נשארת בעינה. 

 הכוללת את כל המפרט המלא של המשחקייה. (. הזוכה יספק תעודת אחריות אחת23.8שאלה )סעיף  .20

 תשובה: מקובל. תוקן. 

 (. מטעמי בטיחות לא יעשה שימוש בחומר מסוג פח מגולוון בסימון הפריטים. 23.24שאלה )סעיף  .21

 תשובה: הסימון יבוצע על פי התקנים הרלוונטיים. 

קטן. יש להוסיף הסתייגות תוך שימת דגש כי הפגם אינו מתנאי היסוד והסף  8סעיף  27.12סעיף שאלה:  .22

 של הגשת המכרז. 

 תשובה: מקובל. תוקן.  

. יש לסייג סעיף זה על כל תת סעיפיו כי הינו חל לתקופת ההקמה עד להעברת 30שאלה: סעיף  .23

 המשחקייה לרשות הלקוח בלבד. 

 תשובה: לא. 

 . הגבייה בגין הפיצויים תעשה רק לאחר הוכחת נזק.  16.2שאלה: סעיף  .24

 תשובה: לא. 

 . סעיף זה אינו מקובל.  19.5שאלה: סעיף  .25

 תשובה: המשרד תיקן את המכרז כך שנוסף בסיום הפסקה משפט "מלבד זכויות הקניין של הזוכה". 
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 שאלה: נבקש להאריך את מועד ההגשה.    .26

. ישנו מועד נוסף 14:00בשעה  1/11/2018-תשובה: המשרד תיקן את המכרז. מועד ההגשה הוארך ל

 .  16/10/2018-להגשת שאלות הבהרה והוא ה

 

 

 


