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 בשיטת תכנון וביצוע ,באולינג במתחם המשחקייה בשדרות

 
 תשובה לשאלות הבהרה

 תשובה שאלה 
 , השיטה מה ברור לא המכרז בכל - כללי 1

 בהצעת רגיל מכרז או וביצוע תכנון האם
 . רגילה מחיר

 ביצוע תכנון בשיטת מדובר ואכן במידה
 המוצעת לתמורה אזכור מקום בשום אין
 . המזמינה ידי על

 את במפורש כולל לעיל המופיע המכרז שם
 כמפורט וביצוע". תכנון "בשיטת המונח
 כוללת למציע התמורה לחוזה, 8.1 בסעיף

 החוזה, במסגרת הנדרשות העבודות כל את
 התכנון. זה ובכלל

 בהתאם. הצעתם את לתמחר המציעים על
 מבקשים -  3.3-ו 3.2 :סעיפים סף תנאי 2

 את ולהרחיב הסף תנאי הגדרת את לשנות
 בילוי למתחמי באולינג מתחמי של ההגדרה

 משפחתי.

 מתקבלת. לא הבקשה

 הסכומים בין סתירה - ערבות 3.1 3
 או אש"ח 15 על מדובר האם :  המופיעים

 ? 5.1 בסעיף כאמור אש"ח 20

 מציע לםאו ,₪ 15,000 הוא הנכון הסכום
 הצעתו ,₪ 20,000 ע"ס ערבות ויגיש שיטעה

 תיפסל. לא
 על שמדובר כיוון - הגשה מועד : 12 סעיף 4

 הקורונה ובעקבות , מחול שמגיע ציוד
 מבקשים , קיצוניות המחירים תנודות
 המכרז הגשת תאריך את לדחות

 15/2/2022ל

 מתקבלת. לא הבקשה

 אם , התמורה לגבי כאמור  - מחיר : 13.1.4 5
 . המציע של מחיר אין ביצוע תכנון זה

 .1 לשאלה תשובה ראו

 , סבירה לא אחריות :תקופת אחריות 14 6
 לאחריות מעבר אחריות לתת אופציה אין

 שנקבל המחיר הצעת פי על , המקורי היצרן
 . האחריות תקופת מה לדעת נוכל מהיצרן

 ישתנה. לא הסעיף

 .1 לשאלה תשובה ראו  מכרז סוגי בין סתירה כנ"ל - תמור : 18 7
  חוזה 8

 מכרז לסוג רלוונטי לא עבודה יומני 4 סעיף
  העבודה ולמתווה

 את לתעד מניעה אין ישתנה. לא הסעיף
 סוג בכל העובדים והיקף העבודה אופי

 עבודה.
 יש  ? עלויות להכפיל מדוע - מוסמך מודד 9

 אותם ספקו אנא , המקום של תוכניות לכם
 . למציעים

 ישתנה. לא הסעיף

 יועבר הביטוח סעיף כל  : ביטוח 10
 החברה של הביטוח יועצת להתיחסות
 . בהקדם יועברו ,והמסקנות

 שאלה. כאן אין

 ברור לא הערבויות נושא כל ערבות: 9.1 11
 אנא . בחוזה סעיפים 3 בין סתירה , בכלל

 הנכון הסכום מה הבהירו

 ביצוע, בערבות עוסק 9.1 סעיף סתירה. אין
 ואילו הביצוע, מערך %10 על שתעמוד

  טיב. בערבות עוסק 9.2 סעיף
 מידתי ולא קיצוני סכום : טיב ערבות 9.2 12

 קבלנית בעבודה מדובר , העבודה להיקף
 10 ש סביר לא , נמוך רווחים מתח עם

 . לשנתיים נעולים יישארו מהתמורה אחוז

 תעמוד הטיב שערבות כך יתוקן 9.2 סעיף
 הביצוע. מערך %5 על

 .6 לשאלה תשובה ראו  כנ"ל היצרן פי על - אחריות 9.4 13
 הזה הנספח כל - טכני מפרט : 20 נספח 14

 אחד של הצעה אלא מפרט מהווה אינו
 ברורים לא הנתונים , העולמיים היצרנים

 שונים שליצרנים בחשבון לקחת ויש בכלל
 העולמי. לתקן בהתאם , שונה מפרט יש

 ההעמדה למכרז, 3 בעמ' שצוין כפי
 גם וכך המחשה, לצרכי רק היא המוצעת

 לכ ואילך. 50 מעמ' המופיע הכמויות כתב
 ומפרט כמויות ,העמדה להציע צריך מציע
 בחינת במסגרת נובחייש משלו, טכני

 האיכות.
 ,49-48 שבעמ' מהמפרט בשונה זאת,

 המציעים. כל את המחייב
 


