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 ___________________ חתימה וחותמת המשתתף:

 2018יוני  17
 לכל מאן דבעי,

 
 18-4 מס' מכרזמסמך הבהרות  הנדון:

 מתקני  כושר אספקה והתקנת
 בגבעת זאבבחדר הכושר 

 
בעקבות שאלות אשר הגיעו ממתמודדים "( והמכרז" בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון )להלן:

"( שאלות ותשובות המועצה)להלן: " מועצה מקומית גבעת זאבפוטנציאליים במכרז, מפרסמת בזאת 
 ביחס למכרז כמפורט להלן.

 
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו יחד עם ההצעה חתום כדין בכל אחד 

 מעמודיו. 
 

עצם העתקת השאלה אינה  –נוסח השאלות הועתק בהתאם לשאלת השואל תשומת לב המציעים כי 
 תחייב את הצדדים: המועצהרק נוסח תשובת  –מהווה הסכמה לאמור בו או להנחות היסוד שבשאלה 

 
 

סעיף  מס"ד
 במכרז

התייחסות/ תשובת  נוסח השאלה
 המועצה

מבקשים להוריד מכיוון שלא קיים "מפרט טכני כללי למתקני הכושר"  3סעיף ו'   .1
 דרישה זו. יסופק מפרט לכל מכשיר שבכתב הכמויות.

 הבקשה נדחית. 
קיים מפרט טכני כללי 

במכרז ודרישות המכרז 
 בעניין זה עומדות בעינן.

שפריסת תשתית כולל חיווט חשמל לציוד עד  מבקשים להבהיר  3סעיף י   .2
 מטר ממיקום כל מכשיר הינה באחריות 1.5למרחק שלא יעלה על 

 "גבעת זאב".

 הבקשה מאושרת.

נספח א'   .3
סעיף  4אגף 

26 

זוגות.  10מעמד הגדול ביותר למשקולות יד מקצועיות הינו ל 
 מבקשים לאשר מעמד זה הנמצא בחדרי כושר רבים בארץ ובעולם.

 הבקשה מאושרת.

נספח א'   .4
סעיף  4אגף 

27 

משקולות מקצועיות יצוקות מצופות אוריטן במשקל של מעבר ל 
ק"ג . מבקשים להוריד משקולת של  2ק"ג הינן בהפרשים של  10
מבקשים לתקן את כמות  26ק"ג . לאור האמור בהערה לסעיף  11

 מעמדים .  2שיותאמו ל  זוגות  20הזוגות ל 
סט מוצע 

5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 
 ק"ג.

 המשקוליות המאושרות:
7,8,9,10,12,14, 
16,18,20,22,24, 

26,28,30,32,34,36 
42,40,38 

 

נספח א'  
סעיף  4אגף 

35 

מבקשים להציע ספה אולימפית שיפוע עליון )חיובי( ללא מעמד  –
 משקולות כפי שקיים בחדרי כושר מקצועיים רבים בעולם ובארץ.

הבקשה מאושרת בתנאי 
שיוצע מעמד חיצוני 

עצמאי למשקלות 
 החופשיים.

נספח א'   .5
סעיף  5אגף 

42 

פלטות המשקל האולימפיות המקצועיות של טכנוג'ים )מצופות 
ק"ג. מבקשים  20,10,5,2.5,1.25אוריטן( מגיעות במשקלים של 
ק"ג פלטות משקל אולימפיות  25 להציע במקום פלטות במשקל 

שינוי במשקל הכולל של ק"ג בהתאמה ללא  5ק"ג +  20של 
 הפלטות.

 הבקשה מאושרת

נספח א'   .6
אגף 

 57סעיף   6

 הבקשה מאושרת מטר X 2.25מטר  3.1מבקשים להציע מתקן פינתי 

נספח ב'   .7
הצעת מחיר 

להסכם 
 שירות

מבקשים להוסיף כי האחריות אינה כוללת ציוד מתכלה, 
ע"פ אביזרים וציוד שניזוק כתוצאה מנזק או שבר, שימוש שלא 

הוראות יצרן, חלק חילוף שהוחלף או טיפול שבוצע שלא ע"י 
 הספק.

 

 . בחלקה הבקשה נדחית
דרישות המכרז בעניין זה 

למעט  עומדות בעינן
שימוש שלא ע"פ הוראות 

יצרן, חלק חילוף שהוחלף 
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 ___________________ חתימה וחותמת המשתתף:

סעיף  מס"ד
 במכרז

התייחסות/ תשובת  נוסח השאלה
 המועצה

או טיפול שבוצע שלא ע"י 
 הספק.

 נספח ו'   .8
 3.21סעיף 

תשתית ושקעי  מבקשים להבהיר כי באחריות המזמין להכין
 מטר ממיקום כל מכשיר. 1.5חשמל במרחק שלא יעלה על 

 הבקשה מאושרת.

להוסיף "האחריות אינה כוללת ציוד מתכלה, אביזרים וציוד  - 8.1סעיף   .9
שניזוק כתוצאה מנזק או שבר, שימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, 

 חלק חילוף שהוחלף או טיפול שבוצע שלא ע"י הספק.

 . בחלקה הבקשה נדחית
דרישות המכרז בעניין זה 

למעט  עומדות בעינן
שימוש שלא ע"פ הוראות 

יצרן, חלק חילוף שהוחלף 
או טיפול שבוצע שלא ע"י 

 הספק.
ימי  3מבקשים לכתוב " זמן תגובה לתיקונים דחופים יהיה עד - 8.4סעיף   .10

במקום "תיקונים דחופים יבוצעו ע"י הספק באופן  עסקים " 
כמו כן למחוק החל מהמילים  דרישת גבעת זאב". מידי ע"פ 

 "באם לא יתקן הספק תיקונים...ועד סוף הפסקה.

מאושר כי זמן תיקון 
ימי  3יהיה עד דחוף 

 עסקים

 לזמן תגובה של  מתחייב מבקשים לתקן את הסעיף " הספק   8.5 סעיף   .11
 שיתגלו קלקול או פגם כל הודעה מקבלת ימים שלושה

 במתקן".

 מאושרת.הבקשה 

מבקשים למחוק את המילים "בהתאם לשיקול דעתה ..."  8.6סעיף   .12
 ולהוסיף במקום "בהתייעצות עם הספק"

 הבקשה נדחית. 
דרישות המכרז בעניין זה 

 עומדות בעינן.
להוסיף אחרי המילה למעט "ציוד שניזוק כתוצאה מנזק או  8.7סעיף   .13

הוחלף או שבר, שימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, חלק חילוף ש
 טיפול שבוצע שלא ע"י הספק".

 . בחלקה הבקשה נדחית
דרישות המכרז בעניין זה 

למעט  עומדות בעינן
שימוש שלא ע"פ הוראות 

יצרן, חלק חילוף שהוחלף 
או טיפול שבוצע שלא ע"י 

 הספק.
 הבקשה מאושרת. להוסיף "לבקשת ובתאום המזמין". 8.8סעיף   .14
מתכלה, אביזרים וציוד שניזוק כתוצאה להוסיף "למעט ציוד  8.9סעיף   .15

מנזק או שבר, שימוש שלא ע"פ הוראות יצרן, חלק חילוף 
 שהוחלף או טיפול שבוצע שלא ע"י הספק".

 . בחלקה הבקשה נדחית
דרישות המכרז בעניין זה 

למעט  עומדות בעינן
שימוש שלא ע"פ הוראות 

יצרן, חלק חילוף שהוחלף 
או טיפול שבוצע שלא ע"י 

  הספק.
 

"לפצות ולשפות בשלמות את  מבקשים להוסיף )החלק המודגש(  10.4סעיף   .16
".... "לספק תינתן הודעה על כנגד פסק דין חלוט"גבעת זאב" 

וכן האפשרות להשתתף בכל הליך תביעה ו/או דרישה כאמור 
 משפטי".

 הבקשה מאושרת.

או מבקשים למחוק "ויהא מנוע מלטעון כל טענה לגבי נזק  10.5סעיף   .17
 אובדן, שנגרמו בהסכמת גבעת זאב או לפי הוראותיה ".

 הבקשה נדחית. 
דרישות המכרז בעניין זה 

 עומדות בעינן.
מבקשים לבטל סעיף חד צדדי זה. מבקשים להבהיר כי לאחר  14.5סעיף   .18

 שההסכם נחתם והציוד הוזמן לא ניתן לבטל את ההסכם.
 הבקשה מאושרת

סעיף   .19
15.1.1 

הספק יהא זכאי לפיצוי  סעיף זה.מבקשים למחוק 
או לשיפוי "מגבעת זאב" 

רק בגין אובדן רווחים 
הנובעים מביטולו של 

 .חוזה זה על ידי המועצה
ש"ח ליום כמקובל  200 -מבקשים לתקן פיצוי מוסכם ל 16.1סעיף   .20

 במכרזים מסוג זה.
 הבקשה נדחית. 

דרישות המכרז בעניין זה 
 עומדות בעינן.
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 ___________________ חתימה וחותמת המשתתף:

סעיף  מס"ד
 במכרז

התייחסות/ תשובת  נוסח השאלה
 המועצה

נספח ז'   .21
הבהרות 

 להסכם
 א'10סעיף 

 
 ימי עבודה. 3לשנות ל  מבקשים 

 

 הבקשה מאושרת

 הבקשה מאושרת מבקשים להוסיף "ולאחר שהודיע לספק על כוונתו". ד' 10סעיף   .22
 הבקשה נדחית.  לכל יום איחור.₪  200 -לשנות ל מבקשים  ה'10סעיף   .23

דרישות המכרז בעניין זה 
 עומדות בעינן.

 הבקשה מאושרת מבקשים להוסיף "ביוזמת ובתאום המזמין". ו'10סעיף   .24
מכיוון שיצרן הציוד יכול להפסיק ולייצר מכשיר מסוים ו/ או  12סעיף   .25

לשנות את מחירי הציוד מציעים לתקן את הסעיף כי לגבעת זאב 
שנים ברמת  3יתאפשר לרכוש ציוד זהה או דומה לתקופה של 

במכרז ובצמוד לשער דולר הנחה הדומה לרמת ההנחה שנתנה 
 אמריקאי יציג.

 הבקשה מאושרת

נספח ח'   .26
מפרט כללי 

לציוד 
הכושר 

והוראות 
הפעלות 

 ואחזקתו:
 

ק"ג  200הדרישה של  – 5מכשירים אירוביים מפרט כללי סעיף 
מתאימה למסילות ריצה ואינה מתאימה למכשירים אירוביים 

 אחרים.
 מבקשים לתקן את הסעיף בהתאם למכשירים.

 ק"ג 180 –קרוס טריינר 
 ק"ג 160 –קרוס טריינר אורך צעד משתנה 

 ק"ג 180 –גבוהה  אופני כושר בישיבה 
 ק"ג 180 –מדרגות נעות 

 ק"ג 180 –אופני ידיים עם כיסא נשלף 

 הבקשה מאושרת

מסילות   .27
 ריצה יא

 הבקשה נדחית.  מכיוון ששיפוע שלילי שנוי במחלוקת מבקשים לבטל עדיפות זו.
דרישות המכרז בעניין זה 

 עומדות בעינן.
נספח יב'   .28

אישור 
עריכת 

 ביטוחים:
 

פוליסת הביטוח הנדרשת הינה פוליסת ביטוח עבור עבודות 
 איננה קבלן אינה מחזיקה פוליסה כנ"ל. ____קבלניות ומאחר ו

פוליסת ביטוח המתאימה להתקנת ציוד כושר , פוליסה  ____ל
רבות איתן אנו עובדים ובניהן  ריות יזו מקובלת במכרזים של ע

, ____, עיריית ____, מועצה אזורית ___, עיריית ___עיריית 
 ועוד ועוד. ____עיריית 

 מבקשים לתקן נספח ביטוחים זה.

הפוליסה סח ונ
 תועברהמתאימה 

 לאחר זוכה במכרזל
ש "אישור יועמ

 המועצה

נספח יג' :   .29
 6סעיף 

 

 מבקשים להוריד סעיף זה.
 
 

 הבקשה נדחית. 
דרישות המכרז בעניין זה 

 עומדות בעינן.
ציוד אירובי   .30

 6סעיף 
 מדרגות

   נעות

אבקש להציע קרוס טריינר אורך צעד משתנה המכשיר משתנה 
 2ממצב אליפטי למצב תנויה עמוקה מדמה סטפר כך שהיתרון 

  מכשירים במכשיר אחד

 הבקשה מאושרת

ציוד אירובי   .31
 1סעיף 

מסילת 
  ריצה

 24אבקש לאשר הגשת מסלול ריצה במהירות מקסימלית עד 
  ת זו מספיקה בהחלטלמרבית חדרי הכושר מהירו -קמ"ש 

 הבקשה מאושרת

 36סעיף   .32
מולטי פולי 

5 
  סלקטורים

  סלקטורים במכשיר אחד 5אבקש להציע במקום 
כל תחנה בנפרד שתהווה תחליף מדוייק של כל תחנה ותחנה 

  במכלול הקבוע

 הבקשה מאושרת

מהליין החדש והמקצועי נדרש להגיש ציוד אירובי וכוח " נספח א'  .33
לאור ריבויי הליינים בקרב החברות השונות ולאור פערי  ביותר"

שאכן נבקשכם להקפיד הנגזרים מפערים אלו האיכות והמחיר 
אנו ניגש  כל החברות יגישו את הליינים הגבוהים ביותר שלהם

אולם יש להקפיד שגם  חברתנועם הליין המתקדם ביותר של 
   .הספקים האחרים יעשו כן כדי לא לאפשר יתרון לא הוגן

המכרז ינותח בקפידה על 
ההוראות כל פי 

 מכרזהמפורטות ב

משום מה ברשימת ציוד הכוח לא נכללו :מכשיר ליד קידמית,    .34
 האם מדובר בטעות סופר? -מכשיר ליד אחורית ומכשיר בטן 

 אין טעות סופר.
 המכרז נשאר בהינו
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סעיף  מס"ד
 במכרז

התייחסות/ תשובת  נוסח השאלה
 המועצה

ליין מכשירים דואליים המאפשרים חיסכון במקום  לחברתיינו   .35
ועלויות ומגדילים באופן משמעותי את  הפונקציונאליות של חדר 

 הכושר האם ניתן לגשת איתם?

מאושרים מכשירים  לא
 .יםידואל

 המכרז נשאר בהינו
מעמד לקטלבל  28, פריט 13יש כפילות של דרישות: פריט     .36

ומגוון האביזרים הנילווים אליהם מדובר  57ופריט  וקטלבל
בציוד חופף ומיותר שימוקם כנראה באותו מקום, נמליץ 

 שתאחדו אותם או שתבטלו אחד מהם.

 המכרז נשאר בהינו.
הנקודה תישקל במעמד 

 ההזמנה עם הזוכה.

: לאור ריבוי הדגמים, לא צורף מפרט טכני לאופניי הספינינג   .37
וכדי ליצור כיסא מתכוונן וכד'( כידון מתכוונן, )שלדת אלומיניום,
 .להגדיר מפרט מראשבקש משוויון בין הדגמים 

התאמה למתאמנים מגובה 
משקל . מ' 2.00מ' ועד  1.45

 ק"ג לפחות. 140מתאמן של 
מסך גדול וברור כולל 

וואטים, מהירות, קדנס, 
 .מרחק, דופק )רצועה(

 – שילדת אלומיניום מלאה
 .חובה

כיוון של המושב אפשרות 
והכידון קדימה אחורה, 

 למטה למעלה.
פדל דו צדדי: קליט בצד 
אחד וחבק מתכוונן לנעל 

 בצד השני. 
דרגות  12התנגדויות :  

 לפחות. 

משקוליות היד סט המשקולות איתו אנו עובדים מגיעים  27פריט   .38
 2.5ק"ג ומעלה בקפיצות של  10ק"ג ומ2-10ק"ג מ 2בקפיצות של 

 את אישורכם.ק"ג נבקש 

 המשקוליות המאושרות:
7,8,9,10,12,14, 
16,18,20,22,24, 

26,28,30,32,34,36 
42,40,38 

במכרז נדרש  36מתח מקבילים ובפריט  –נדרש מכשיר גרביטון  22פריט   .39
 5סלקטורים . לחברתנו מכשיר מולטיטריינר  5מולטיטריינר 

נבקש  –סלקטורים שאחת מתחנות העבודה בו הינה גרביטון 
מהלך  -לא לגשת עם הגרביטון הבודד )–לגשת עם מכשיר זה 

 שיחסוך לכם מקום ועלויות. 

 הבקשה מאושרת

במפרט   .40
הטכני 
)מפרט 

כללי(  סעיף 
5 

ק"ג  180לציוד האירובי נדרשת יכולת עבודה למתאמן במשקל 
במסילות הריצה בגלל אפקט האימפקט הנוצר כתוצאה  לפחות.
ק"ג   224משקל המתאמן  המקסימאלי שלנו הינו   ,מריצה

המשקל  שלנו ק"ג בריצה. בכל שאר הציוד האירובי 181בהליכה ו
ק"ג לאור העובדה  159המקסימאלי של המתאמן הינו 

שמכשירינו נמצאים במועדונים מסחריים רבים ומעולם לא 
מה עוד  -עלתה בעיה הקשורה בנושא נבקשכם לאשר חריגה זו 

 יר מתאמנים במשקל כזה.שאיני מכ

 הבקשה מאושרת

מעמדים למשקולות חופשיים לאור העובדה שבכל  נדרשים שני  49פריט   .41
המכשירים נטעניי הפלטות שלנו יש מספיק התקנים להכיל את 

שהמתאמן בו  הצלחות האולימפיות ויותר מכך )למעט הפריצ'ר
יוכל לקחת צלחות ממכשיר אחר(( האם ניתן לוותר עליהם 

 יחסוך מקום ועלות. -בהצעת המחיר 

 הבקשה נדחית. 
דרישות המכרז בעניין זה 

 עומדות בעינן.

אין ספסל מתכוונן עם  ____נדרש שיפוע שלילי ל ספסל מתכוונן 29פריט   .42
עם שיפוע  TKOהאם ניתן לגשת עם ספסל של חברת  שיפוע שלילי

 שלילי?

להציע ספסל הבקשה 
 ושרתמא TKOמתוצרת 

למה הכוונה אין לנו כאמור לעיל ספסל עם שיפוע שלילי ואין  31פריט   .43
 לנו ספסל הכולל תמיכת רגליים.

דרישות המכרז בעניין זה 
 עומדות בעינן.



 

5 
 ___________________ חתימה וחותמת המשתתף:

סעיף  מס"ד
 במכרז

התייחסות/ תשובת  נוסח השאלה
 המועצה

השתתפות ,ערבות  ערבותערבויות:  3עפ"י הבנתנו קיימות  ערבויות  .44
בשל העלויות הגבוהות של הערבות ומישכה   ביצוע וערבות טיב.

 והפרוצדורות הקשורות בהוצאתן נבקש: 

 ראשית לאחד בין ערבות הביצוע וערבות הטיב . .א

להעמיד את ערבות הביצוע והטיב על אותו סכום של  .ב
אש"ח במכרז  50אש"ח)סכום של  10ערבות ההשתתפות קרי 

 גבוהה(מסוג זה נחשב 

  -ימים מיום הזכייה  5ך וערבות ביצוע ת – 4טסעיף  .ג
לאור העובדה שבמקרה שלנו מדובר בחברה אמריקאית וכל 
תהליך האישורים מול החברה והבנק אורך יותר זמן נבקש 

 ימים 10מבקשים להגדיל ל

דחית. ערבות נהבקשה 
הביצוע וערבות הטיב 

ח ין בנספמאוחדות כמצו
 ה' למכרז.

הינו לביטוח עבודות  המצורף למסמכיי המכרזביטוח נוסח ה   .45
נבקשכם לשלוח נוסח ביטוח התואם את  קבלניות וביטוח צמ"ה

 נושא המכרז ואת תחום הפעילות המדובר.

הפוליסה סח ונ
 תועברהמתאימה 

 לאחר זוכה במכרזל
ש "אישור יועמ
 המועצה

תמיד מניסיון העבר ללא שינויים,  –אישור קיום ביטוחים נספח    .46
)נבקש לקבל את חברת הביטוח בכל מכרז  יע"בנוסח יש תיקונים 

 כדיי שחברת הביטוח תעבוד מולו(איש הקשר לעניין 

הפוליסה סח ונ
 תועברהמתאימה 

 לאחר זוכה במכרזל
ש "אישור יועמ
 המועצה

בטבלת הקריטריונים לסוגיית הניראות והאסתטיקה  שהם    .47
מדדים סובייקטיביים שקשה מאוד לכמת אותם )דבר העלול 
לגרום לויכוחים ואי הסכמות רבות מהסיבות המובנות( ניתן 

לסוגיית  3.לעומת זאת בסעיף  5%ניקוד גבוהה יחסית של 
ם ,סוגיית הבידול המקצועי וכו' שהם מרכיבים הפטנטי

אובייקטיביים אקוטיים ומשמעותיים יותר לתועלות המתאמן  
נקודות בלבד. נבקש  15%ולאיכות המכשיר ניתן ניקוד של 

לבטל את הניקוד לסעיף הניראות ולהעבירו לטובת הפטנטים 
 והבידול.

דרישות והוראות המכרז 
 בעניין זה עומדות בעינן.

נבקש להבין במה  2%ליכולת אספקת כל הציוד שבמכרז ניתן    .48
 מדובר?

הבהרה: ליכולת המציע 
לספק את כל אספקת 

 הציוד שבמכרז.

 ו נספח  .49
 3.25 סעיף

 להחריג אנו מבקשים  הנלווה הציוד על גם היא הספק אחריות
חודשים( לא  3 אחריות) האחריות על האקססוריז כמקובל את

 . שנים על כדור או על דלגית וכד'.. 5יתכן לתת אחריות של 

 . בחלקה הבקשה נדחית
דרישות המכרז בעניין זה 

למעט  עומדות בעינן
שימוש שלא ע"פ הוראות 

יצרן, חלק חילוף שהוחלף 
או טיפול שבוצע שלא ע"י 

 הספק.
שנות  5הצעת מחיר להסכם שירות בגמר  בנספח ב' נידרשת   .50

האחריות, האם יש השפעה לטבלה זו על הניקוד הכללי ?ומה 
השפעתה?. גם אם מדובר באחוזים קשה לאמוד עלויות  שירות 

היום לשנה השישית והשביעית .חבל שנתון לא רלוונטי זה 
 5ישפיע  עכשיו על משהוא שלא בטוח שיהיה רלוונטי בעוד 

עת כיצד תחושב אופציה זו כדי שנוכל לתמחר שנים. נבקש לד
 אותה בצורה מושכלת

דרישות והוראות המכרז 
 בעניין זה עומדות בעינן.
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 ___________________ חתימה וחותמת המשתתף:

סעיף  מס"ד
 במכרז

התייחסות/ תשובת  נוסח השאלה
 המועצה

למה הכוונה בלתי ראויים לשימוש מסיבה  - 5.1נספח ו סעיף    .51
 אחרת ?

אינם עומדים שמתקנים 
בדרישות המפרט או הינם 

פגומים או בלתי ראויים 
 לשימוש מסיבה אחרת,

שלושה ימי עסקים לא כולל שישי שבת  - 8.5נספח ו סעיף    .52
 16:00 – 8:00ה -בודה הם אעוחגים. ימי ה

 הבקשה מאושרת

אנו לא מבצעים מבחנים ולא יכולים לתת - 6נספח ז סעיף    .53
 תעודת הסמכה

ללא תעודת הבקשה 
 ושרתהסמכה מא

להגדיר מהם אמצעי השיווק שיינתנו  נבקש - 7נספח ז סעיף    .54
 כדי שנוכל לתמחר אותםללא תשלום 

 החינמיים  אמצעי השיווק
 המקובלים אצל המציע

אישור תקינות ישלח יום לאחר ביצוע   -ו  10נספח ז סעיף    .55
 הבדיקה בפועל

 הבקשה מאושרת

בעיתי, מדובר על האופציה להחלפה של ציוד  - 11נספח ז סעיף    .56
 5%חודשים מיום האספקה מכל סיבה שהיא עד לשווי של  3עד 

ולהקטין את המשך  נבקש להחריג למעט ציוד הכוחמההזמנה . 
 חודשים 3אחריי 

 הבקשה נדחית. 
דרישות המכרז בעניין זה 

 עומדות בעינן.

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       ___________________ 
 דובדבניאבנר                                                                                                                                 

  מועצה מקומית גבעת זאב         

 
         

 
 


