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 2020 ספטמבר 13

 2020/71מכרז פומבי מס' 
ציוד ספורט לאולמות ספורט וחדרי  של  התקנהו האספק ,רכישה

( 2020) מסגרת(כולל כושר )  
 

 למשתתפים 1מס' הודעה 
 

  להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו לעירייה: 
 

 מענה  השאלה  סעיף מסמך  עמ' מסד
לאור העובדה שלא תמיד הציוד נשוא המכרז   1.8.1 הוראות כלליות  11  .1

נבקש לכן  השוטף  במלאי  את    קיים  לסייג 
תוך   באספקה  הנוספות    – יום    90הרכישות 

 יום.   45ב  לעמוד בעייתי  

תייחסות  לתנאי המכרז אין ה  1.8.1בסעיף  
 אספקה. ילמועד

מדובר במימוש לרכישת ציוד נוסף בעתיד, 
לרשות   העומדת  לאופציה  בהתאם 

האספהעירייה,   מכמועדי  חוזה  קה  וח 
המצוי   למלאי  בהתאם  יתואמו  המסגרת 

 בידי הזוכה. 
והנתונים   9.4.4.2 הוראות כלליות  30  .2 פרטית  חברה  שאנו  העובדה  לאור 

 להצעה דוחות כספיים,    לצרףלא    שלנו מסווגים  
קף  י שה  המעיד  "חועם זאת נוכל צרף אישור ר

 המכירות מעל סכום מסויים כפי שידרש.

כי  הסעי מציין  תהיה  ף  המכרזים  ועדת 
ומפרט מתי    ו"ת כספייםלבקש דוח רשאית

ן צורך  היא תהיה רשאית לבקש אותם. אי
 .  לצרף אותם להצעה
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קי?   12.2.5 הוראות כלליות  37  .3 און  בדיסק  צורך  יש  נא  האם  וכן  במידה 
לצרף טבלת  לצרף קובץ אקסל .במידה ולא נא  

הכמויות   כתב  וטבלת  היות  כמויות  כתב 
 שצורפה למכרז מחוקה. 

)פסקה  הסעי העירייה  מציין   שנייה(ף 
על    רשאית תהיה   ההצעות  הגשת  לבקש 

דיסק און קי. ככל שהמשתתפים לא קבלו  
 ן הסתם, אין צורך.  בקשה כאמור, אז מ

טופס     5טופס מספר  51  .4
 5מספר 

מסחריים   ומשיקולים  לעיל  לאמור  בהמשך 
  כספי שלנו מעוניינים לחשוף את המחזור  איננו  

מבחאין  ) מעל  נונתמניעה  או    מש"ח  5  לכתוב 
 יש לאשר זאת בדחיפות.    סכום גבוה יותר(

אישור   נקבל  לא  לבקש  בהקדם  באם  נצטרך 
זמן לקבל אישור   לוקח  זה  לדחות את המכרז 

 מרו"ח.  

סוד   אין  שנתי,  כספי  מחזור  ראשית, 
 סחרי.  מ

כי   לעובדה  לב  בשים  המכרז  שנית,  היקף 
הכספי אינו מהווה מרכיב בבחירת ההצעה  

מן  הזוכה,   להתעלם  רשאי  החשבון  רואה 
 .5ס מס' לטופ  5האמור בסעיף 

לשנת   5סעיף   5טופס מספר  51  .5 הכוונה  ובהתאמה    2019או    2018האם 
 ? 2017במקום  2018בהמשך 

סופר בטעות  לשנמדובר  היא  והכוונה  ים  , 
מן  ב  2018  -ו  2019 אחת  לכל  התאמה 

 .החלופות
בעניין  לעיל  לאמור  לב  בשים  זאת,  עם 

 .חזור הכספיפירוט המ
טופס   ב' 12ו  א' 12  טופס 70-75  .6

א'  12
 ב' 12ו

הכספית   ההצעה  ו 12טופסי  מחוקים  12א'  ב' 
ב' אספקת ציוד  12לשלוח אלינו טופס  נבקשכם  

 לחדרי כושר אליו אנו ניגשים תקין ולא מחוק 

 אמור בסעיף. ין בנא לעי
עם רכישת מסמכי המכרז  הטפסים יימסרו  

 הם מצויים באתר.ו
שירותי    –חוזה   88  .7

 תמיכה ואחזקה 
סעיף  
10.1   

החברות   שאר  שירותי  כמו  מספקים  לא  אנו 
אחזקה  אנו מספקים שירות ואחריות, אחריות  

 מעבר לתקופה הסטנדרטית בתשלום . 

נכתב ששירותי אחזקה מעבר לתקופת   לא 
 האחריות יהיו ללא תמורה.

שירותי    –חוזה   88  .8
 תמיכה ואחזקה 

סעיף  
10.2 

ככל שציוד מסוים מצריך טיפול תקופתי ו/או  "
אחזקה מונעת, הספק יגדיר מראש את מועדי  
בטיפול   הקשורה  העבודה  ותכולת  טיפול 

  -   "אחזקה מונע של הציוד, של מערכות נלוות 
וניקיון טיפול  מצריך  ושבועי   הציוד    יומי 

המוצר    שמבוצע על ידי הלקוח )ומאריך את חיי

 נדרש להבהיר. לא ברור מה
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  בטווח הרחוק( .
שירותי    –חוזה   88  .9

 תמיכה ואחזקה 
סעיף  

10.3.1 
ידי  " על  כנדרש  שוטפת  ואחזקה  מונע  טיפול 

ידי   על  שנקבעו  ובתדירות  במועדים  היצרן, 
היצרן, לרבות החלפת רכיבים נדרשים בהתאם  

על פי הנחיות היצרן נדרש    –"להוראות היצרן  
או   צורך  אין  וניקיון בסיסי של הלקוח  טיפול 

 דרישה בהחלפת רכיבים

 לא ברור מה נדרש להבהיר. כנ"ל. 

שירותי    –חוזה     .10
 תמיכה ואחזקה 

סעיף  
10.4 

נציג  " ידי  על  יבוצע  שוטף  לטיפול  זימון 
תיקונים   בלתי    -העירייה.  טיפולים  או   / ו 

  - "צפויים יבוצעו בעת הצורך ללא תיאום מראש
כל דרישה לשירות / בדיקת תקינות מצריכה  
שירות   דרך  מסודרת  שירות  קריאת  פתיחת 

   הלקוחות .

 הבהיר. ברור מה נדרש לנ"ל. לא  כ

שירותי    –חוזה   89  .11
 כה ואחזקה תמי

סעיף  
10.7 

למפקח  " או   / ו  העירייה  לנציג  יאפשר  הספק 
ולוודא   הפעילות  בשעות  הספק  במוסך  לבקר 
למפורט   בהתאם  האחזקה  שירותי  ביצוע 

סעיף לא ברור ולא רלוונטי אין    -"  במפרט זה
 לנו מוסך / השירות מבוצע באתר הלקוח .

 הסעיף יימחק. 

שירותי    –חוזה   89  .12
 תמיכה ואחזקה 

השבר  " 10.8 ולתיקוני  שוטפת  לאחזקה  בנוסף 
גם   האחזקה  במסגרת  יבוצעו   , והתאונות 
ידי   על  ותיקונים הנדרשים  , טיפולים  בדיקות 

המוסמכות זוהי  -הרשויות  תקינות  בדיקת 
מחויב   כושר  חדר  בעל  שכל  שגרתית  בדיקה 
בישראל   הספורט  מנהל  חוק  פי  על  לעשות 
עם   לבצע  לרכב שאנו מחויבים  )בדומה לטסט 

. על פי מנהל  פי   משרד התחבורה אחת לשנה( 
הספורט בדיקת התקינות מחייבת את בעלים /  
המפעיל של חדר הכושר לבדיקה כזו אחת לחצי  

 הבהיר. ברור מה נדרש לנ"ל. לא  כ
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כפו."שנה   הבדיקה  מראש    ףביצוע  לתיאום 
ופתיחת קריאת שירות לביצוע בדיקת תקינות  
מטעמכם.   נציג  ידי  על  השירות  מחלקת  מול 

והתאונות  נדרשת הבהרה מה זה תיקוני שבר  
.  

שירותי    –חוזה   89  .13
 תמיכה ואחזקה 

שמשבית  " 10.10 דרך  לתיקון  הספק  נציג  התייצבות 
את המכונה, בתחום המוניציפאלי של העירייה,  
תבוצע במהלך שעות העבודה של העירייה ותוך  

סעיף לא  .  "שלוש שעות מאישור קבלת הידיעה 
הכוונה אם   , להגיב    ברור  צריכים  שאנו 

מ תקלה  של  שירות  תוך  ;לקריאת    3שביתה 
ניתן   ולא  הגיונית  לא  היא  הדרישה   , שעות 

 לעמוד בה )ביחוד שמדובר ברהט(.  
ל בענף  יש  כמקובל  תענה  תקן  החברה   :

לקריאות האחריות והשירות של הלקוח בתוך  
עד    48 או  משביתה  )לתקלה  שעות    72שעות 

משב  שאינה  שלאחר  ילקריאה  מיום  תה( 
ה קריאת  בתנאי  פתיחת  וזאת  שירות 

שהקריאה נרשמה ע"י נציג מח' השירות של  
 באותו היום. 16:00החברה עד השעה 

 התיקון המבוקש מתקבל.

אחריות    –חוזה   90  .14
 לציוד 

אפידמית   11.6.3 תקלה  נתגלתה  בו  לפריט  האחריות 
נוספת  בשנה  היצרן    –תוארך  הוראות  עפ"י 

במסגרת   שלא  שהוחלף  חילוף  לחלק  אחריות 
  -חודשים מים החלפתו   6אחריות הינה למשך  

 נא אישורכם 

 הבהיר. ברור מה נדרש לנ"ל. לא  כ

התמורה    –חוזה   91  .15
 ותשלומה 

 מה הכוונה מימון חיצוני ? 13.3
 

 גורם שאינו עיריית רהט.  כל

 ת.הבקשה נדחי המושת על כל איחור הינו גבוה  הקנסות    גובה 16.3פיצויים    -חוזה  96-97  .16
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בענף   מוסכמים  מקובל  ואינו  להקטין    –מאוד  מבקשים 
 את הקנסות בצורה משמעותית 

מסמך    .17
 ג'

מסמך   מסמך ג' 
 ג'  

  6סעיף  
 ובכלל 

רלוונטיים   הלא  הסעיפים  כל  את  להוריד  יש 
של   והרכבה  אספקה  על  המדברים  ג  בנספח 

 (  6ריהוט משרדי )סעיף  

כלל במפרט  גנריות בעל    ימדובר    הוראות 
אמור בו וה  המתייחס גם לתחומים אחרים

 ף להוראות המכרז. וכפ

ערבויות   99  .18 חוזה 
 ובטוחות 

יותר   18.3 לוקח  זה  שבוע  תוך  מוארכת  לא  ערבות 
 נבקש להאריך לשבועיים  בדרך כלל 

 הבקשה נדחית.

אספקת   104  .19 מועדיי 
 המוצרים 

על    1.2.7סעיף    9בעצוד   5 אספקה    45דובר  יום 
 שעות   48כאן מצויין    ממועד הוצאת ההזמנה

 נא תיקונכם  –  יום 30ובסעיף הבא 

כלל במפרט  גנריות בעל    ימדובר    הוראות 
אמור בו וה  המתייחס גם לתחומים אחרים

 ף להוראות המכרז. וכפ
על   14 ( 3מסמך ג )  111  .20 שמירה  לצורך  שהמוצרים  נידרש  אחידות 

יהיו מאותו יצרן בלבד ומאותו קוו מוצרים לכל  
   קבוצות הציוד

אליפטיים  2נו  לחברתי של    1.2פריט    דגמים 
המכשירים עומדים בכל דרישות    : שניבטבלה

דגמים   שניהם  להם.  מעבר  ואף  המכרז 
שלא קיימים   ייחודיים  יתרונות  עם  מסחריים 

ניראות וצבע  ,שניהם בעלי  בשום חברה בעולם
 .אחידים )מצ"ב קטלוגים(

אופצי  בעלת  רמפה  עם  זווית  האחד  לשינויי  ה 
בינלאומיים    פטנטים  המהווים  מתכנס  וצעד 
רמפה   ללא  והשני  חברה  בשום  קיימים  שלא 

מתכנס הרמפה  וצעד  עם  המכשיר  עלות   .
המתכווננת והצעד המתכנס גבוהה יותר בגלל  

 הטכנולוגיה  
לפגוע ביכולת התחרות  כדיי  לאור האמור לעיל   

מבלי  שלנו   הדגמים  בין  לבחור  שתוכלו  וכדיי 

בודד   יצרן  של  מוצרים  להגשת  הבקשה 
שבנ גם  )מה  מפנדחית  הפנייה  ורטים  וסח 

 שמות של שני ספקים(. 
לכך, את    מעבר  מתאר  מן  המפרט  הנדרש 

את   להגיש  המציעים  ועל  המוצרים, 
 אם. ההצעות שלהם בהת 
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הזולים   בדגמים  שלנו  התחרות  בסיכויי  לפגוע 
זה בפריט  לגשת  נבקש  בשוק  עם    הקיימים 

עם או  פטנטים  ללא  מהליין    2  המכשיר 
 האופציות . 

מביא   שלא  כלכלי  במכרז  ומדובר  היות  זאת 
 לידיי ביטוי יתרונות ייחודיים 

ספסל מתכוונן לספסל    1.10יי פריט  ב. כנ"ל לגב 
איתה ניגש בכל המוצרים אין    XXXשל חברת  

אולם לספסל של    מעלות,  10-זוית שלילית של  
יש שיפוע    YYYחברה נוספת איתה אנו עובדים  

שלילי .שני הספסלים השילדה אפורה והריפוד  
שחור לאור זאת נבקשכם לגשת עם הספסלים  

על  YYYשל   לוותר  לחילופין  הדרישה    או 
 לשיפוע שלילי 

 
 אין שינוי ביתר תנאי המכרז, למעט האמור בהודעה זו.  

 
 על המשתתפים לצרף להצעות שלהם העתק הודעה זו.  

 
 

 בברכה, 
 
 

 ועדת המכרזים 
 עיריית רהט 


