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 לתכנון הקמה והפעלה של מיצג אורקולי משולב עם מי ים  – 06/22מכרז פומבי מס' הנדון: 

  1מסמך הבהרות מס' 

לתרבות פנאי וספורט החברה בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת 

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברהבע"מ )להלן: " ים-בת

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום 

  אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, מס

 לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע.

 יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

 

 מס"ד
פרק המכרז 

 ונושא 
 מענה החברה תוכן השאלה סעיף

1.  
 –מסמך א' 

 פרק הביטוח
6 

נבקש כי לצורך התקשרות זו להציג 
פוליסת ביטוח תקפות גם מטעם 

 קבלני משנה מטעם המציע הזוכה.  
 הבקשה נדחית. 

2.  

 – 4נספח א'
ערבות 

בנקאית 
להשתתפות 

 במכרז

 
נבקש להמציא ערבות מחברת מימון 

 או גורם פיננסי שאינו בנק. 

החברה מבקשת להבהיר כי 
הערבות הנדרשת לצורך מכרז 
זה יכולה להיות מטעם בנק 
ישראלי או של חברת ביטוח 

 ישראלית, ואלו בלבד. 

3.  
 –הסכם 

 תמורה 
11.3.2 

נבקש כי כל ניכוי כספי יעשה לאחר 
פסק דין חלוט המורה לחברה לעשות 

 כן. 

הדעת הבקשה נדחית. שיקול 
 החברה.בעניין זה מסור בידי 

4.  
אבני  –הסכם 

 דרך לתשלום 
12 

נבקש לעדכן את אבני הדרך באופן 
 הבא: 

במעמד חתימה על ההסכם  40% •
מקדמה עבור ייבוא וייצור  –

 תשלום מזומן.  –המיצג 

 –לאחר הפעלת המיצג  40% •
 תשלום מזומן. 

 –בסיום מתן השירותים  20% •
 . 30תשלום בשוטף 

 

הבקשה מתקבלת חלקית, אבני 
הדרך יעודכנו לאבני הדרך 

 הבאים: 

מהתמורה תשולם עם  30% •
ה לתכנון. אישור החבר

 20וך מקדמה זו תשולם בת
ימים ממועד אישור החברה 

 כאמור. 

מהתמורה תשולם עם  30% •
אישור החברה על סיום 
הקמת המציג ותחילת 

בתנאי תשלום  –פעילותו 
 .  45שוטף +

בסיום מתן השירותים  40% •
 .  45בתנאי תשלום שוטף + –
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5.  

 –הסכם 
הגדלה / 

הקטנה היקף 
 החוזה

13 
נבקש להבהיר כי לאחר תחילת ביצוע 
העבודות לא יהא ניתן להקטין את 

 נפח המיצג אלא רק להגדילו. 

הבקשה מתקבלת חלקית. 
החברה מבהירה כי לאחר אישור 
החברה על תכנון המיצג, לא יהא 
באפשרותה להקטין את המיצג 

   אלא רק להגדילו.

6.  
 –מסמך ג' 

 הצעת המחיר  
3 

נבקש להגדיל את אחוז התמורה 
במידה ויתבקש הספק להאריך את 

עבור כל חודש  30%-תקופת המיצג ל
 או חלק ממנו. 

 הסעיף ימחק. 

7.  

 – 2נספח  ד'
נוסח אישור 

על קיום 
 ביטוחים

רכוש עליו 
 עובדים

נבקש להקטין את הסעיף למינימום 
 הבקשה נדחית.  ₪  200,000

 רכוש סמוך   .8
נבקש להקטין את הסעיף למינימום 

200,000 ₪ 
 הבקשה נדחית. 

 פינוי הריסות   .9
נבקש להקטין את הסעיף למינימום 

200,000 ₪ 
 הבקשה נדחית. 

10.  
ציוד ומתקני 

 עזר

נבקש להקטין את הסעיף למינימום 
100,000 ₪ 

 הבקשה נדחית. 

11.  

ישיר  –נזק 
ועקיף כתוצאה 
מתכנון/ עבודה 

חומרים  /
 לקויים

נבקש להקטין את הסעיף למינימום 
100,000 ₪ 

 הבקשה נדחית. 

12.  

הוצאות תכנון, 
מדידה פיקוח 

והשגחה לאחר 
 נזק 

נבקש להקטין את הסעיף למינימום 
100,000 ₪ 

 הבקשה נדחית. 

13.  
אחסנה מחוץ 

לאתר והעברה 
 יבשתית 

נבקש להקטין את הסעיף למינימום 
100,000 ₪ 

 הבקשה נדחית. 

14.  
הוצאות שכ"ד 

 והוצאות תביעה
 הבקשה נדחית.  נבקש למחוק התייחסות לנזקים אלו 

15.  
ביטוח חבות 

 מוצר

נבקש להקטין את הסעיף למינימום 
1,000,000 ₪ 

 הבקשה נדחית. 

16.  
ביטוח אחריות 

 מקצועית 

נבקש להקטין את הסעיף למינימום 
1,000,000 ₪ 

 הבקשה נדחית. 

17.  
ביטוח אחריות 

 מקצועית

" 108נבקש למחוק "כלל ביט 
ובמקום זה לכתוב "בהתאם לנוסח 

 המבטחת הזוכה" 

 הבקשה נדחית. 

18.  
פירוט 

 השירותים 
 הבקשה נדחית.  069חלף קוד  065נבקש לתקן לקוד 

 הבקשה נדחית. . 324נבקש למחוק את קוד הכיסוי  כיסויים נוספים   .19
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20.  
 כללי  –הסכם 

 
 מפרט 

1.13 
 
 ד

נבקש להבהיר כי אין מניעה לשימוש 
-200בחשמל מקומי מלוח קו הטייל ב

 אמפר.  250

 

הבקשה נדחית. יובהר כי על 
הספק לספק גנרטור על חשבונות 
לצורך הפעלת המיצג. יובהר כי 
אין חיבורי חשמל בקרבת האזור 

 בו יופעל המיצג. 

  מפרט   .21
רשום במפרט הקרנה יש לשמנות 

 . ההשאלה אינה ברור לתאורה למיצג

  כללי   .22
יר כי כל הנעשה מחוץ נבקש להבה

  הבקשה מתקבלת. אינו באחריות הספק.   לשטח המיצג

  כללי   .23

להערכת הספק, הקמת מיצג זה 
ימי עבודה. על כן נבקש  60-דורשת כ

שהחברה תבהיר כי יוותר דיי זמן 
 להקמת המיצג. 
הקמת מיצג זה לא -למען הסר ספק 

ימי  60-בפחות מ תלהיעשויכולה 
עבודה ולכן ההחלטה על הזוכה 
ותאריך הפרויקטים תלויים באישור 

 זה

בהגשת הצעה למכרז זה מתחייב 
הספק ללוחות הזמנים הקבועים 
במכרז, קרי הפעלת המיצג ביום 

לתקופה הנדרשת.  8.8.2022
החברה תעשה כל שביכולתה 
להוציא מידה צו התחלת עבודה 

ת בסמוך להכרזה על זוכה תח
 מכרז זה. 

  כללי   .24

נבקש להבהיר כי ההחלטות בקשר 
עם המיצג יעשו במשותף ובכפוף 
למגבלות לוחות הזמנים והסחורות 
הקיימות בארץ ואו על מדפי הספקים 
מחו"ל ובהתחשב בלוחות הזמנים 

 לפרויקט זה

מועד ביצוע העבודות קבוע 
להסכם, ואיננו גמיש  5בסעיף 

לשינויים ותנודות השוק. החברה 
כמובן תפעיל שיקול דעת סביר 

 ביחס לתכנון המיצג. 

  כללי   .25
נבקש להבהיר כי הצעת הספק לא 
כוללת ניהול קהל, משטרה, פקחים 

 וסדרנים מכל סוג שהוא.

החברה מבקשת להבהיר כי 
במסגרת מתן השירותים הספק 
אינו נדרש בניהול הקהל  או 

 לסידורי האבטחה בקהל. 
 1.8כמפורט בסעיף עם זאת, 

הצעת להסכם,  8.12ובסעיף 
הספק כוללת מנהל אירוע מטעם 
הספק, וכן, נדרש הספק 
לאחריות מלאה על הפעלת 

ם המיצג וכל העובדים הנדרשי
, לרבות דיןלשם כך על פי כל 

מאבטחים בשטח המיצג ובסמוך 
  לו.

 
 

 בכבוד רב,                                              
                                                                                                                          

 ים בע"מ -מנכ"ל החברה לתרבות פנאי וספורט בת                                                             

 


