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         לכבוד

  4/18רוכשי ומתענייני מכרז פומבי מס' 
 

 א.ג.נ.,
 

 בשכונת שרונה בכפר יונה שחקיםממתקני ת והצב תאספקן לתכנו 4/2018מכרז פומבי הנדון: 
 7קובץ הבהרות מס' 

 

"( בקשר החכ"ללידי החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ )להלן: " ושהועבר ותלהלן שאל .1
 :הןת החברה הכלכלית בנוגע אליולמכרז המצוין בנדון ותשוב

 
 מס"ד

 
 מסמך

 
מס' 
 עמוד

 
מס' 
 סעיף

 
 השאלה

 
 תשובהה

 -א'1נספח  .1
פירוט ניסיון 

 קודם 

אישורכם לשנות  -היקף כספי ללא 10
בכתב יד על גבי המסמך, 

 3-מיליון ש"ח ל 3.5במקום 
מיליון ש"ח כפי הבהרתכם או 

 קבלת נספח מתוקןלחילופין 

 ,ןמתוקא' 1 מצ"ב נוסח נספח
בהתאם להבהרות שהוצאו בעבר 

 ע"י החברה הכלכלית. 
את  ףחליזה מ מובהר כי נספח

לחוברת  ףשצור א' המקורי1נספח 
 המכרז.

 א'1 יםנספח .2
עמידה  -ב'1ו

  1498בת"י  

אישור מכון התקנים בדבר  (2) 10
 -7עמידה בתקן ת"י חלק 

אישורכם לשנות בכתב יד על 
 7גבי המסמך במקום חלק 

, כפי 1-7לשנות לחלקים 
הבהרתכם או לחילופין קבלת 

 נספח מתוקן.

, 2כפי שצוין בקובץ הבהרות מס' 
התיקון שבוצע בתנאי הסף 
הרלבנטי הינו החלפת המילים 

" 7חלק  1498"עמידה בת"י 
על כל  1498במילים: "עמידה בת"י 

 חלקיו".
מופיעה א' המתוקן 1ספח בנוסח נ

 התייחסות גם לעניין זה.
ב' 1מצ"ב נוסח נספח בנוסף, 

ב' 1מתוקן, המחליף את נספח 
 בצורף לחוברת המכרז. המקורי

 -ב'1נספח  .3
נוסח המלצה 
 ואישור ביצוע

נא אישורכם  -נוסח ההמלצה ללא 11
כי ניתן להגיש המלצה בנוסח 
דומה, שכן המציעה מגישה 

במסגרתם מכרזים רבים, 
נאלצת לפנות שוב ושוב לאותן 
רשויות, מה שמעמיד אותה 
 במצב לא נעים מול לקוחותיה.

 הבקשה נדחית.

 -ו'1נספח  .4
פרמטרים 

לקביעת ציון 
 האיכות 

נא  -טבלת שקלול הניקוד ללא 15
להבהיר כי ככל ששתי ההצעות 
או יותר תקבלנה תוצאה 
משוקללת זהה ואחת מן 

בשליטת ההצעות היא של עסק 
אישה, תיבחר ההצעה 
האמורה כזוכה במכרז, ובלבד 
שצורף לה, בעת ההגשה, 

 אישור ותצהיר.

וועדת המכרזים תפעל מובהר כי 
( 1)ה22בהתאם לקבוע בסעיף 

תקנות העיריות )מכרזים(, ל
 .1987-תשמ"ח

 -2מסמך  .5
הצעה 

והצהרת 
 המשתתף

"...ידוע לנו כי במקרה שכזה  20 18
החברה תהא רשאית לחלט 
את הערבות הבנקאית 

נא הבהרתכם  -המצורפת..."
כי חילוט הערבות במסגרת 

 הבקשה נדחית



המכרז ו/או חוזה, יהיה בכפוף 
ימים מראש  7למתן הודעה של 

על אודות החילוט הצפוי של 
 הערבות.

בשורה  -מתקני משחקים ללא 74 מפרט טכני .6
שית מצוין "המתקנים השי

יהיו כמפורט בכתב הכמויות 
נא  -או שווה ערך..."

הבהרתכם כי לא צורף כתב 
 כמויות למכרז זה.

טעות סופר. במקום מדובר ב
המילים "כתב הכמויות או שווה 
ערך" יבואו המילים "בהצעת 

הזוכה במכרז התכנון מטעם הקבלן 
 ".אשר נבחרה ע"י החברה

 -ה'3נספח  .7
אישור קיום 

 ביטוח

רצ"ב טיוטת אישור  -ביטוח ללא 80
קיום ביטוחים בתוספת 
הסתייגויות חברת הביטוח 

 לאישור הרשות.

מאושרים התיקונים שלהלן לנוסח 
אישור קיום הביטוחים, ואלו 

 בלבד:
, ניתן כי 81בעמ'  4לסעיף  .1

המילים: "במידה יתווספו 
 ונכללו בסכום הביטוח".

ן כי נית 81בעמ'  7לסעיף  .2
יתווספו המילים "במידה 

 ונכללו בסכום הביטוח".
, במקום המילה 81בעמ'  .3

כי יבואו "ביט" ניתן 
 ".2013"פיסגה  המילים

ניתן כי  81לסעיף ה' בעמ'  .4
יתווספו המילים "ובמידה 
ואינו מהווה חלק בלתי 

 ."נפרד מהעבודות
, במקום המילה 82בעמ'  .5

יבואו "ביט" ניתן ש
 ".2013"פיסגה  המילים

בסעיף ב' תחת הכותרת  .6
"פוליסת מעבידים" בעמ' 

, ניתן כי תמחק המילה 82
 "מינימלי".

בסעיף א' תחת הכותרת  .7
"כללי", ניתן כי יירשם 
בסיפא "למעט אחריותם 
המקצועית של: מפקחים, 
יועצים, אדריכלים, 

 מהנדסים."
, ניתן כי 83בסעיף י' בעמ'  .8

ירשם "...לתקופה נוספת 
 חודשים...". 12 של עד

, במקום המילה 84בעמ'  .9
שיבואו "ביט" ניתן 

 ".2013"פיסגה  המילים
ניתן כי  84בסעיף ב' בעמ'  .10

 המילה "מינימלי" תמחק.
ניתן כי  58לסעיף ו' בעמ'  .11

יתווספו המילים: "למעט 
בביטול עקב אי תשלום 

 או/או מרמה".
 85בסיפא סעיף ז' בעמ'  .12

 . 1.7.18ירשם 
 

יובהר ויודגש, כי כל שאר 
שבוצעו  /ההסתייגויותהתיקונים

 אינםבנספח אישור קיום ביטוחים 



 .יםמאושר

 -ט'3ח נספ .8
מסמך ויתור 
על זכות 

 עיכבון

נא  -חתימת המציעה ללא 91
הבהרתכם כי נדרשת חתימת 
המציע בשולי העמוד בלבד 

 בשלב זה של המכרז.

 נכון.

 -י'3נספח  .9
אישור בדבר 

היעדר 
 תביעות

 נא -חתימת המציעה ללא 92
 חתימת נדרשת כי הבהרתכם

 בלבד העמוד בשולי המציע
 .המכרז של זה בשלב

 נכון.

 -יא'3נספח  .10
 נספח בטיחות

נא  -נוסחת הצהרת מהנדס ללא 97
באיזה שלב נדרש  -הבהרתכם
 אישור זה?

בטרם תחילת ביצוע העבודות, ראו 
 . להסכם ההתקשרות 38סעיף 

 

₪ מיליון  4שינוי שחל במחיר המוצע ע"י החברה לביצוע כלל העבודות )ובהמשך לבנוסף,  .2
הצעת  – 2מסמך  לשמצ"ב נוסח מתוקן (, 3הבהרות מספר ר' קובץ ₪, מיליון  3.5במקום 

לתשומת הלב: לא חל שינוי במנגנון הצעת ההצעה למכרז )שיעור . והצהרת המשתתף
 (.15%הפחתה/ הוספה שאינו עולה על 

מתוקנים המצורפים למסמך הבהרות זה מחליפים את הנוסחים המקוריים כל הנוסחים ה .3
 .על המשתתפים להקפיד לצרף את הנוסחים המתוקניםשצורפו לחוברת המכרז. 

מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על  .4
 האמור במסמכי המכרז. 

לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה  .5
שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו  יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים

 במסמך זה במפורש. 

כנספח למסמכי ההצעה במכרז כאמור כשהוא חתום על ידי המציע כחלק יש לצרף מסמך זה  .6
 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

, ככל כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו ין החכ"ל לבין הזוכה במכרז יהיהההסכם שייחתם ב .7
 .והיו כאלה

 עמודים. 8 : מספר העמודים במסמך הבהרות זה הוא .8

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 

 
 , מנכ"ל החברה הכלכלית בני סעד

 


