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 73/2021פומבי  מכרז  -  שאלות הבהרהתשובות ל 

מועצה  ה – רכש והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט במרכז ההידרותרפי  

 אזורית מבואות החרמון ה

 "אביר" מר חזי אשכנזי מחב'ע"י  16.1.22בדוא"ל ביום שאלות הבהרה שנשלחו להלן 

 וכדלקמן:  והתשובות להלן, כמסומן בצבע אדום

 1שאלה 

" 

  . אירובי 1

  במכשירים

  אופני אויר  

  קעור הליכון מכני

  מתקן חתירה 

  ואופני ידיים 

  

  TVמכשירים אלו מגיעים ללא חיבור לחשמל וללא צגי 

  אבקש לשנות מפרט של קטגוריה זו 

 11 10 9 7 4 3 2  ולהוריד את סעיפים 

 " גם במוצר קרוס טריינר  TV ולהוריד גם את הבקשה לצג 

 

 -י המכרז תחת הכותרת "מכשירים אירוביים למסמכ  50בעמ' סעיפים  הכוונה לתשובה:  

,  3,  2 סע' –הם ללא חיבור לחשמל  רים שממילא יובהר כי מכשיבהקשר זה  .  מפרט כללי"

 לא יחולו עליהם.  7-ו 4

)ולגבי אלה מכשירים שאינם מחוברים לחשמל לרבות הליכונים לגבי  –  9לגבי סע' 

 . 9בסע' הדרישה ת מבוטל –בלבד(  

 ' מבוטל. הסע -11לגבי סע' 

 

 

 



 2שאלה 

  לשאר המוצרים"

  מגוון המוצרים במכרז זה הוא רחב 

 כמו קירות טיפוס אלות וכד' 

  לא כל החברות מתמחות בסוג זה של ציוד זה

 " אבקש לאפשר לא לגשת ולהציע מחירים לציוד שלא במגוון של חברתנו

 

 לאלמסמכי המכרז;  25-41נויים בעמ' ניתן להגיש הצעות לחלק מהפרקים המתשובה: 

 ניתן להגיש הצעה לחלק מהפריטים בפרק מסוים. 

  לכלל מלאה" עליו לתת הצעה אזור בטןלדוגמא: ככל שהמציע בחר לתת הצעות לפרק "

 הפריטים המנויים בפרק זה.

 3שאלה 

שחורות   התיאור הוא של צלחות אוריטאן     יש תמונה של צלחות במפר    86-92סעיפים "
 " למה הכוונה במוצר זה ?   סטנדרטיות 

( התמונה להמחשה בלבד;  86-92)פריטים  34אשר לפריטים הנקובים בע' תשובה: 

 הינו: משקולת אולימפית איכותית ציפוי אוריטן כולל ידיות.  הקובעהמפרט 

 

 

אגנטק  " מחב'ב צפריר רבימר ע"י  16.1.22בדוא"ל ביום שאלות הבהרה שנשלחו להלן 

 וכדלקמן:  והתשובות להלן, כמסומן בצבע אדום "( בע"מ1987)

 

 

פרק וסעיף  נוסח השאלה 
 רלבנטיים 

המסמך או הנספח אליו  
 מתייחסת ההבהרה 

 מס"ד 

בסעיף נדרש כי כל הציוד יהיה 
 אחד.  מליין 

קווי  הציוד המבוקש מורכב מכמה 
, ציוד מסדרת ה מוצרים שונים

SKILL   ,לאימון אתלטי , ציוד כוח
 אביזרים ועוד. 

מבקשים לאשר הגשת ציוד מקווי  
 מוצרים שונים. 

טופס הצעת 
 המשתתף 

 24עמוד 
 5סעיף 

  נספח א'



תשובה: ניתן להגיש הצעה  
ממס' קווי ייצור. אין בכך, כדי  
לגרוע מזכות המועצה לנקד 

את איכות ההצעה בין היתר,  
בהתייחס לכך שההצעה 

 ממס' קווי יצור. שניתנה, היא 

אינם   6.6,  6.4, 6.3,  6.1סעיפים 
 רלוונטיים לציוד הנדרש במכרז זה.

  בלבד מבוטלים.  6.3-6.4סע' 
   יתר הסעיפים ללא שינוי.

טופס הצעת 
המששתף  

   24עמוד 
 6סעיף 

  נספח א'

אינו תואם   המפרט הטכני נספח ג'
 את הציוד הנדרש במכרז זה.

אנא העבירו מפרט טכני רלוונטי  
 לציוד המבוקש. 

לאחר קבלת המפרט הטכני של 
הציוד הנדרש נוכל להעביר שאלות  

לגבי הציוד   באם יהיו   הבהרה
 הנדרש.

  א ראו תשובה : נתשובה
לעיל מטעם חב'  1אלה לש

הציוד  . עוד יובהר כי אביר
  HIITמיועד לחוגי קרוספיט,  
וכו' ועל המציע לפרט  

 , בהתאם. רונותיוית
 

  נספח א' ציוד אירובי  1

הינה   TECHNOGYMחברת 
חברה המובילה את עולם ציוד  

הכושר, לא כל הציוד בסעיף זה 
 .   TECHNOGYMמיוצר על ידי 

 
מבקשים להגיש חלק מהפריטים  

 בפרק זה.

לא ניתן להגיש הצעה לחלק  
מהפריטים בפרק ספציפי.  

מובהר כי הצעה לפרק מסויים  
)או יותר( חייבת לכלול הצעה  
לכל הפריטים באותו הפרק,  

אך אין חובה שהפריטים  
שבגינם מוגשת ההצעה, יהיו  
 מתוצרת אותו יצרן/אותו ליין. 

 

  נספח א' ציוד אירובי  1

לאור השינויים התכופים במחירים  
חומרי  המוצרים /  העולם של בכל 

עלויות הובלה עולמיות  הגלם / 
מבקשים לקבע את המחיר לתקופה 

 חודשים בלבד.  6של 

   9.6סעיף 
   11עמוד 

  הסכם 



 תשובה: הבקשה מתקבלת.

לאור העובדה כי גובה העסקה אינו 
₪ אינו  100,00ידוע פיצוי בסך 

 מקובל.
מבקשים לקבוע את הפיצוי לעד 

 העסקה בפועל.מגובה  10%

תשובה: הפיצוי המוסכם  
להסכם   7.4בסע'  ההנקוב

למסמכי   16ההתקשרות )ע'  
  10%( יעמוד על המכרז

מהתמורה בהסכם שיחתם עם  
 הקבלן הזוכה. 

  7.4סעיף 
 16עמוד 

  הסכם 

מבקשים לקבוע את גובה הפיצוי ל 
 ₪ ליום.   500

תשובה: הסכום הנקוב בסע' 
להסכם ההתקשרות )ע'   17.1

כי המכרז( יעמוד למסמ 21
 ₪.  1,000ע"ס של 

 17.1סעיף 
   21עמוד 

  הסכם 

מבקשים להוסיף לאחר המילים  
"ו/או הוצאות שיישאו בהם" יבוא  

בכפוף לפסק דין שביצועו לא 
 עוכב".

 תשובה: הבקשה נדחית. 

   9סעיף 
 68עמוד 

אישור על קיום   –נספח ט' 
 ביטוחים 

 

)מכירת/  046נבקש להוסיף קוד 
 השכרת ציוד(.רכישת 

 תשובה: הבקשה נדחית. 

  אישור קיום ביטוחים  71עמוד 

 


