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 21נובמבר  21

 י"ז כסלו תשפ"ב
 

להקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות  5/2021מכרז פומבי  –מענה לשאלות הבהרה 
 בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל

 
התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  .1

 הנוסח המובא במכרז.

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת  .2

פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה המכרזים, ככל שניתן, בכל 

 זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. 

ועל מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז,  .3

 מת המציע על גבי כל עמוד.המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתי

אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה  .4

 להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

טי ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפ .5

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה  .6

 כל שאלה.

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור  .7

 במסמכי המכרז.

, 2021 בדצמבר 5 ביום הינוזה  הצעות במסגרת מכרזהאחרון להגשת  המועדכי, תשומת ליבכם  .8

 .0011:בשעה 

 :להלן תשובות לשאלות ההבהרה שהמשרד נשאל במסגרת הליך זה .9

 
 תשובה שאלה במכרזסעיף  מס"ד

לא, אין צורך לרכוש את מסמכי המכרז.  האם רכישת המכרז כרוכה בתשלום?   .1
מסמכי המכרז מפורסמים באתר המשרד 

 ובאתר מינהל הרכש.
2.  

 7הקדמה סעיף 

תחרות ההצעות  -אופן תמחור המכרז
 -איכות  50%-מחיר ו 50%על בסיס 

אנו  מציעים לשנות את אופן בחינת 
 .איכות 100%-ההצעות ל

תמחור אופן  אין שינוי במסמכי המכרז.
ועדת חברי נבחן רבות על ידי המכרז 

 המכרזים המשרדית. 
לשם קבלת הצעות איכותיות במחיר הוגן, 

המשרדית אומדן לצורך  ערכה ועדת המכרזים
מהי הסטייה המותרת  ההמכרז, וקבע

מהאומדן. הצעות     היקרות והזולות 
מהאומדן באופן החורג מטווח הסטייה 

 שנקבע יחשבו הצעות שחרגו מהאומדן.
לאחר בחינה מעמיקה של הנושא ולאור 
ניסיון המשרד במכרזים דומים שביצע 
החליטה ועדת המכרזים, לא לקבוע מחיר 
קבוע לעלות גן, על מנת לאפשר לקבל הצעות 
איכותיות. הן בקביעת מחיר קבוע מראש לגן 

 על מנת להבטיח את איכות המתקנים.
הצורך בקביעת תחרות כמו כן, נציין כי 

, מאזנת את איכות 50%-מחיר ו 50%הצעות 
ותאפשר למשרד  האיכות וכמות המתקנים

לבחור את המציע אשר הציע הצעה איכותית 
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. שנקבע במחיר הוגן אשר תואם את האומדן
ראשון מסוגו, אשר  ייחודי מדובר בפרויקט

יביא להקמת עשרות גנים לאנשים עם 
 מוגבלות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. 

3.  

 8סעיף הקדמה 

נא  – "לא כולל לוחות משחק..."
הבהרתכם, שכן בטבלת אמות המידה 

 ניתן ניקוד בגין לוחות משחק.

ההקדמה בסעיף  אין שינוי במסמכי המכרז.
מציינת את מינימום מתקני המשחק אשר  8

על המציע להציע, המפורטים בתנאי סף 
. לצרכי ניקוד, מציע יכול להציע 2.3.1.6.1

, בר לדרישות הסףמע"לוחות משחק" 
"ניקוד ההצעות", סעיף  3כמפורט בפרק 

"מתקני משחק או לוחות  – 4, סעיף 3.1.2.1
 משחק מעבר לתנאי הסף".

 – "2"... ועד שני מתקני קרקע מטיפוס 
נא הבהרתכם מדוע ציינתם את המילה 
"ועד" שכן המדובר בדרישות מינימום 
והדבר סותר את הסיפא בסעיף זה וכן 
את טבלת הניקוד )שניתן להציע 
מתקנים נוספים לשם קבלת ניקוד 

 נוסף(.

אין הדבר סותר  אין שינוי במסמכי המכרז.
בדרישת את הסיפא בסעיף, שכן, מדובר 

. לשם 2.3.1.6.1י סף בתנאכקבוע  המינימום
קבלת ניקוד נוסף כאמור, מציע יציע מתקנים 

 .נוספים בהתאם לשיקול דעתו

4.  
פרק א' סעיף 

2.3.1.6.1.3 

האם ניתן להגיש יותר ממתקן קרקעי 
חלף מתקני קרקע מטיפוס  1מטיפוס 

2. 

בסעיף תיקון במסמכי המכרז, בוצע 
יותר חודד כי, ניתן להגיש . 2.3.1.6.1.3

חלף מתקני הקרקע  1קרקעי מטיפוס ממתקן 
 .2מטיפוס 

5.  
פרק א' סעיף 

1.2.2.3 

למה הכוונה  – הגדרת "לוח משחק"
במילה "מפלס"? האם הכוונה למשטח 

 או לגובה מסוים מעל פני הקרקע?

 1.2.2.3סעיף  בוצע תיקון במסמכי המכרז.
לוח משחק המותקן על  –. "לוח משחק" תוקן

הגעה לילד מפלס הקרקע, הנמצא בטווח 
 .היושב בכיסא גלגלים

6.  

תנאי סף סעיף 
2.3.2.4 

"המציע יתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה 
יעסיק או יתקשר עם מהנדס 

נבקש  –קונסטרוקטור על חשבונו" 
להביא לשימת ליבכם כי על חברות 
העוסקות בעבודות הנדסה בנאיות חלה 
 החובה להעסיק מהנדס קונסטרוקטור

ולכן יש לשנות הסעיף הזה ל"המציע 
 מעסיק או מתקשר עם מהנדס...".

  .אין שינוי במסמכי המכרז

7.  
תנאי סף סעיף 

2.3.1.5.1 

"... הכוללות תקופת הפעלה 
למה כוונתכם הפעלה  – ותחזוקה..."

 ותחזוקה?

תוקן סעיף  בוצע תיקון במסמכי המכרז.
 לחוברת 9.2.5.5ובהתאמה סעיף  2.3.1.5.1
  ההצעה.

8.  

הגשת הצעות 
למכרז סעיף 

5.9.2 

"מציע המעוניין להשתתף במכרז יגיש 
 סגורה ואטומה"במעטפה אחת גדולה 

נבקש להביא לשימת ליבכם כי בלתי  –
אפשרי להגיש את כל מסמכי המכרז 
במעטפה אחת גדולה וכי ברור כי יהא 
עלינו לפצל ההגשה למספר מעטפות. 

 נא אישורכם.

 5.9.2 סעיף .במסמכי המכרזבוצע תיקון 
המציע יכול  .נותוק 5.9.2.2 – 5.9.2.1 וסעיפים

הצעתו למספר מעטפות אשר לפצל את 
ימוספרו בסדר לוגי. תשומת לב המציעים, כי 

בין מעטפות חייב להישמר עיקרון ההפרדה 
 .ההצעה ולמעטפת הצעת המחיר

9.  
תנאי סף סעיף 

9.2.5 

נא הבהרתכם  – "פירוט אודות הוותק"
במה מדובר ומה עלינו לציין בעמודה זו 

 בטבלה.

על המציע לפרט  .אין שינוי במסמכי המכרז
אודות פרויקטים שבוצעו על  בראשי פרקים

באספקה והתקנה ואת שמות הלקוחות  ויד
 . לצורך הוכחת הותקשל גני שעשועים 

 תנאי סף  .10

 9.2.5.1סעיפים 
 9.2.5.2-ו

 טבלאות הניסיון

נא אישורכם להגשת הטבלאות 
 ולא בכתב יד. באקסלמוקלדות 

. ניתן לצרף פלט אין שינוי במסמכי המכרז
מוקלד של הטבלאות באקסל כל עוד ישמרו 
הכותרות של כל טבלה כלשונן בהעתק מדויק, 

 כפי שמופיעות בחוברת ההצעה.
על גבי כל טבלה בחוברת ההצעה, אליה ירצה 
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11.  

דרישת הניסיון 
סעיפים: 

10.2.4 ,10.2.5 ,
10.2.6 ,10.2.7 ,

10.3 

נא אישורכם להגשת  -טבלאות 
ולא בכתב  באקסלהטבלאות מוקלדות 

 יד.

אקסל, יפנה המציע לצרף נספח של פלט 
המציע אל פלט האקסל הרלוונטי, אשר יצורף 
ויוצמד לעמוד הרלוונטי בחוברת ההצעה ולו 

 תינתן את הכותרת הרלוונטית.
מציע אשר יצרף נספח פלט  -כך לדוגמא

לחוברת  9.2.5.2אקסל חלף הטבלה בסעיף 
ההצעה, יכתוב על הטבלה כי "מצורף נספח 
פלט אקסל" ובעמוד הבא יצרף את פלט 
האקסל, אשר הכותרת שלו תהיה "סעיף 

, יצורף 44לעמוד  43", כך שבין עמוד 9.2.5.2
 הנספח הרלוונטי. 

 המציע יחתום על גבי הנספחים המצורפים.
12.  

 תנאי סף

 9.2.5.1סעיפים 
 9.2.5.2-ו

נא הבהרתכם לעניין טבלאות אלו וכן 
בהתייחס ליתר הטבלאות במכרז, כי 
די במילוי הטבלאות להוכחת תנאי 

ללא הניסיון באופן המפורט המתבקש 
צורך בצירוף אסמכתאות )שכן מדובר 

 בעשרות פרויקטים ומאות מסמכים(.

אין צורך  לא בוצע שינוי במסמכי המכרז.
לציון הניסיון בהוספת אסמכתאות מעבר 

בסמכות המשרד לפנות  בטבלאות האמורות.
בבקשה לקבלת אסמכתאות ככל וימצא כי 

 הדבר נדרש. 

13.  

מאפייני גני 
שעשועים סעיף 

9.11 

"הזוכה יידרש להשלים הקמת גן 
שעשועים לאנשים עם מוגבלות בשטח 

ימים  90הרשות המקומית תוך 
המקומית בכל  מעמידת הרשות

 – הדרישות )פיתוח, תשתיות וכדומה("
נא הבהרת המשרד באחריות מי 

האם  –עבודות הפיתוח והתשתיות 
 באחריות הרשות המקומית?

עבודות פיתוח,  אין שינוי במסמכי המכרז.
תשתיות וכדומה, הינם באחריות הרשות 

בפני  יהוו תנאי. דרישות אלו המקומית
גן השעשועים הקמת הרשויות המקומיות, ל

 בשטחן.

14.  

טבלת ניקוד 
ההצעות סעיף 

1.1 

"רעיון נושאי, מגובש, צבעוני 
ואטרקטיבי של הגן כך שיוצג רצף 

דימיון משותף /מתקנים בעלי רעיון
לדוגמא: הפעלת מתקנים גדולים 
באמצעות תפעול של אלמנטים קטנים 
)הפעלת בובת ענק או נדנוד באמצאות 

נודה להבהרתכם  - מוט או ג'ויסטיק("
למה כוונתם "ג'ויסטיק" ובמה מדובר. 

 נודה לקבלת תמונה להמחשה.

שונה סעיף  בוצע שינוי במסמכי המכרז.
, '(אניקוד ההצעות )בפרק  – 3לפרק  3.1.2.1
. הדוגמא לטבלת "איכות ההצעות" 1.1סעיף 

לדוגמא: הפעלת מתקנים " -האמורה נמחקה
ם קטנים גדולים באמצעות תפעול של אלמנטי

)הפעלת בובת ענק או נדנוד באמצאות מוט או 
 ג'ויסטיק(".

15.  

מאפייני גני 
שעשועים סעיף 

1.7 

"לצד כל מתקן יוצב שילוט הכולל 
הסברים מפורטים אודות המתקן, 
לרבות הנחיות לגבי אופן השימוש בו, 

 – הכל בצורה מקצועית וחווייתית"
נודה לביטול דרישה זו, שכן לא כדאי 
לעשות זאת מסיבות שונות: שילוט 
מנחה רק מבליט את עניין המוגבלות, 
ממתג ומפלג; שילוט בסמוך לכל מתקן 
יביא עימו ריבוי עמודים ושטחי 
בטיחות רבים, אשר יבואו על חשבון 

 שטח חיוני למתקני משחק.

המשרד, מבחינת  שינוי במסמכי המכרז.אין 
למאפייני  1.7ת סעיף המפורט בדרישילוט שה

שילוט בסמוך ה קובע כי, לא גני שעשועים
יביא למצב גבי עמוד אשר  יהיה עללכל מתקן 

 .ושטחי בטיחות רבים רבים עמודים בו יוקמו
יכול להיות ההסבר אודות המתקן,  דוגמא,ל

צמו ובלבד שהדבר מוטבע על גבי המתקן ע
 ת.המחייבו וההוראותעומד בהוראות הדין 

16.  

 1טופס מס' 
 הצעת המחיר

נא אישורכם להגשת  -  טבלאות
ולא בכתב יד  באקסלההצעה מוקלדת 

 )אולי לא יהיה די בשורות הנקובות(.

. ניתן לצרף פלט אין שינוי במסמכי המכרז
 בסעיף ב' בלבדהטבלה של  באקסל מוקלד

כל עוד ישמרו הכותרות של  ,להצעת המחיר
כפי  טבלה כלשונן בהעתק מדויק,הכל 

ההפרדה אשר  בדגש עלבסעיף זה, שמופיעות 
קיימת בטבלה, בין מתקני החובה הקבועים 
בתנאי הסף, לבין המתקנים/לוחות משחק 

סה"כ , נוספים מעבר לתנאי הסף. כמו כן
מחיר לכלל המתקנים כולל מע"מ ייכתב על 

לסה"כ בנוסף , גבי טופס הצעת המחיר
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 בברכה,

 ועדת המכרזים

 .שיופיע על גבי הפלט המוקלד באקסל
, יפנה המציע הטבלה של הצעת המחירעל גבי 

אל פלט האקסל הרלוונטי, אשר יצורף 
 לו תינתןו הצעת המחירויוצמד לעמוד 

 הכותרת הרלוונטית.
הצעת המחיר תיחתם על ידי המציע, על גבי 

ועל גבי הנספחים  נספח הצעת המחיר
 שיצורפו עליה.

17.  

אישור  11נספח 
 קיום ביטוחים

טיוטת האם ניתן להעביר למשרד את 
, ביטוחים לאישור המשרדאישור קיום 

 טרם ההגשה?

על הזוכה לא בוצע שינוי במסמכי המכרז. 
במכרז, להציג לאחר זכייתו עם החתימה על 
ההסכם, אישור קיום ביטוחים בהתאם 
לדרישות הנספח הביטוחי המופיע בטיוטת 
ההסכם המופיעה במסמכי המכרז. ועדת 

ה מסוג זה, המכרזים, אינה מבצעת בדיק
 רז.טרם הגשת המכ

 1.1.3סעיף   .18
לעקרונות 

וסעיף המכרז 
בחירת " 4.2

 א'פרק  – "זוכה

האם העבודה תתחלק בין מספר 
 ?יחיד כיינים או שהכוונה לזוכהז

משרד ה בוצע שינוי במסמכי המכרז.לא 
 יכריז על המדורג ראשון כזוכה יחיד במכרז.

19.  
 10סעיף 

לעקרונות 
י מועד –המכרז 
 המכרז

תהיה דחיה במועד ההגשה של האם 
 המכרז.

ביכולתו אין  בוצע שינוי במסמכי המכרז.לא 
של המשרד לאפשר את דחיית מועד ההגשה 

 11:00בשעה  5.12.2021מהמועד הקבוע ביום 
 .2021סיום שנת התקציב קרבתנו לשל וזאת ב

התקציב לפרויקט הקמת גני השעשועים 
לאנשים עם מוגבלות, תוקצב במסגרת 

 התקציב לשנה זו.

http://www.negev-galil.gov.il/

