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 הנדון: מסמך הבהרות למכרז מס' 117/18
 )להלן : "המכרז"( מתן שירותי תכנון ובנייה של ניידת הדרכה בגובה

 

 כללי .1

למוסד לשאלות ההבהרה שנשלחו  תשובותטבלה מסכמת במצ"ב  ,המכרזבהתאם להוראות  .1.1

 .בנוגע למכרז "(וסד"המ –)להלן  לבטיחות ולגיהות

 במסמכי המכרז נכללו כאילותיחשבנה , זה מכתבב ותהאמור ההבהרותו התשובות כל .1.1

 .מלכתחילה

 .שתתפיםידי המ על שנשאל לנוסח בהכרח זהה להלן המפורט השאלות נוסח אין כי יובהר .1.1

 מי מטעם ידי על אחרת דרך בכל או בכתב או פה בעל שניתן פירוש או הסבר כל על להסתמך אין .1.1

 וכן המכרז במסמכי מהאמור השינויים היחידים. שהיא צורה או פורום בכל, שניתן ככל, וסדהמ

 שיצאו נוספים הבהרות ובמכתבי, בלבד זה כמפורט במכתב הינם, להם וההבהרות הפירושים כל

 .שיצאו ככל, וסדהמ עםטמ

 הגשת ידו בעת על חתום זה מהצעתו מסמך כחלק להגיש מציע כל המכרז על להוראות בהתאם .1.1

 .ההצעה

 ההבהרותלהלן טבלת  .1
 

 מס"ד
הסעיף במכרז 

לגביו מתייחסת 
 השאלה

 התשובה/ההבהרה השאלה עמוד במכרז

 לחלק א' 10.1.1  .1
 

לנספח  1וסעיף 
 1ד'
 

 

17 
 

77 

ק"ג  1,100 -יובהר כי הנתון של כ 
על מתייחס לכלל הציוד שיירכש 

ציוד ההדרכה  קרי, מוסדידי ה
וכן הציוד לאחסנה בארון הציוד 

 לתצוגה.
 

 1.1.8בהתאם לסעיף עוד יובהר 
כי המשקל הכולל לחלק ב', 

 1לנספח ד' 1בסעיף שהקבלן מציע 
 הדיגום המוצע על ידו, קרי עבור

הארגז והציוד שישולב בתוכו ע"י 
ההדרכה ללא ציוד ) הקבלן

 1,100 -כאמור במשקל כ והתצוגה
  .ק"ג 4,350יעלה על לא  – ק"ג(

יובהר כי נפלה טעות סופר בתת   17 10.1.1.1  .1
 10.1.1.1הסעיף הראשון בסעיף 

לחלק א' וכי נוסחו הנכון הוא 
 כדלהלן:

 התאמת משקל הדיגום המוצע 
 -)ללא ציוד הדרכה בגובה( + כ

ק"ג )ציוד הדרכה בגובה  1100
שיירכש ע"י המוסד( לכושר 

העמסה מקסימלי של כלי רכב 
ולדרישות טון  8.1במשקל 

 נק'. 17משקל  –המפרט הטכני 
 



 

 מס"ד
הסעיף במכרז 

לגביו מתייחסת 
 השאלה

 התשובה/ההבהרה השאלה עמוד במכרז

 

,          1נספחים ב'  .1
 6ב' -ו א1ב'

 למפרט הטכני

ר הניידת רשימת ציוד לרכישה עבו  17-10
או  דהמוס -מי רוכש ציוד זה  -

 הקבלן ?

 –א' 1ב' -ו 1כאמור בנספחים ב'
ירכש כלל הציוד המפורט בהם י

הפריטים  למעטעל ידי המוסד, 
לנספח  1.6 -ו 1.1, 1.1בסעיפים 

 יירכשו על ידי הקבלן. ש א1ב'
כלל הפריטים המפורטים בנספח 

 יירכשו על ידי הקבלן. 6ב'
 

המערכות והציוד כמו כן, כלל 
הטכנולוגי יירכשו על ידי הקבלן, 

למכרז  1.1וזאת כאמור בסעיף 
 וביתר מסמכי המכרז.

 1נספח ג'  .1
להסכם 

 – ההתקשרות
ערבות 

ביצוע/ערבות 
 טיב

 1%נדרשת ערבות ביצוע/טיב  68
למשך תקופת מהיקף ההתקשרות 

 .יום 60+  ההתקשרות
האם תקופת ההתקשרות 

להקמת מתייחסת לזמן הנדרש 
 יום ? 60שבועות +  10הניידת 

 להסכם, 1.1בהתאם לסעיף 
תקופת ההתקשרות מתייחסת 

מיום החתימה על ש לתקופה
האחריות, תום תקופת עד והחוזה 

שתימשך  שלוש שנים מלאות 
מיום מסירת הניידת לידי 

 . ולא כפי שנשאל בשאלה ,המוסד
 

למען הסר ספק, ספירת שלוש 
תחל מיום מסירת שנות האחריות 

שלמה, מאובזרת ומדוגמת,  ניידת
תתבצע שלשביעות רצון המוסד, 

שבועות מיום חתימת  10תוך 
שבועות מיום  11החוזה או תוך 

העמדת הרכב לרשות הקבלן 
 לפי המאוחר מביניהם. -הזוכה 

 
 11.7עוד יובהר בהתאם לסעיף 

במקרה שהמוסד כי  ,להסכם
יעשה שימוש בזכותו לקבלת 

אחריות נוספת מעבר לתקופת 
 6.2 האחריות, כאמור בסעיף 

, מתחייב הקבלן להחליף להסכם
את ערבות הביצוע בערבות טיב 

מהיקף  %1בשיעור של 
תהיה בתוקף , שההתקשרות

+  אחריות נוספתלמשך כל שנת 
 ולא כפי שנשאל בשאלה., יום 60

הצעת  -חלק ה'    .1
 מחיר

ת אופציה לשנ – 1תת סעיף  87
עבור ניידת הדרכה  אחת אחריות

אחת לאחר תום תקופת האחריות 
היות והמוסד רשאי לממש  –

 מהשנה החלאופציה זו עבור 
לאחר  השישית השנה ועד הרביעית

האם ישנה , תום תקופת האחריות
ין השירות שהרי הצמדה למדד בג

 ?מדובר במספר שנים

 1רכיב  ורק עלאך הצמדה תבוצע 
שנת  -אופציה בהצעת המחיר )

אחריות אחת עבור ניידת הדרכה 
אחת לאחר תום תקופת 

, והכל כמפורט להלן (האחריות
החלטתו הבלעדית של בכפוף ל

 :רכיב זה המוסד בדבר מימוש
 

 יישא 1עבור רכיב  הסכום הנקוב
הפרשי הצמדה למדד המחירים 

בהתאם לשיעור עלייתו בין , לצרכן
הידוע במועד האחרון המדד 



 

 מס"ד
הסעיף במכרז 

לגביו מתייחסת 
 השאלה

 התשובה/ההבהרה השאלה עמוד במכרז

 החתימה על הסכם ההתקשרות
)אשר יהיה מדד הבסיס( ובין 

הזמנת המדד הידוע במועד כל 
שנת אחריות עבור לספק עבודה 
 )אשר יהיה המדד הקובע(. נוספת

תחשיב ההצמדה למען הסר ספק, 
עבור כל שנת אחריות נוספת 

 פעם אחת בלבד.  יבוצע
 

ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד 
 המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

 למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.
 

 ,בכבוד רב
 

 המוסד לבטיחות ולגיהות
 

             


