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  לאספקת, התקנת ותחזוקת ציוד כושר לחדר הכושר בבית הנבחרות בשפיים:  1מסמך הבהרות מספר   

 

מס' 
 סידורי

 התשובה הבקשה השאלה נושא/מהות סעיף במכרז

גובה הערבות כלל לא  .7עמ'  59סעיף  1
 לסדר גודלסבירה ביחס 

נהוג להנפיק  .המכרז
מגובה  5%ערבות 
  .המכרז

 

-הערבות לן את נבקש להקטי
וגם את הערבות הנוספת  ₪, 10,000

 בהתאם.

 .לא מתקבל

 של בעליערבות אישית  .10עמ'  96ף סעי 2
 .מניות

 ללא ציבוריתאמריקאית אנו חברה 
אין באפשרותנו  .שלוחה בישראל

נבקש להסיר  .להנפיק ערבות אישית
 .את המגבלה הזו

 . לא מדובר במגבלה
הוא ערבות  הכלל

הוא  והחריגבנקאית, 
להתאחדות שיקול ש

בטוחה העמדת דעת ל
נוספת או חליפית 

לנסיבות  בהתאם
החברות או לפרטים 

לא  מגישים הצעה.ה
נוותר על שיקול הדעת 

 שלנו בעניין.
בכל מקרה, ערבות 

בנקאית של חברה זרה 
תועמד על ידי בנק 

 בישראל.
      

 79-ו 71, 70סעיפים  3
 .8+9 'עמ

המשך התמחרות לאחר 
 .זכייה

סופי הליך  ,רואה במכרז נוחברת
ולכן במסגרת הצעת  ודיסקרטי

המחיר אנו מגישים את ההצעה 
נבקש  ,ביותר שלנו. לפיכךהטובה 

להימנע מכול הליך נוסף לאחר 
 .החלטת הועדה

 

לא מתקבל, זהו הליך 
 .מקובל בהתאחדות

הנכם רשאים לא 
להוזיל את המחירים 

 .הנקובים בהצעתכם

  'א נספח 4
 .13-12' עמ

  

במפגש  יינתיכפי שצ
פיון , אין אספקים

למוצרים. מה שקיים זה 
מפרט ספציפי של מוצר 

  .מסויםשל ספק 

הוצע  סיור מציעים, במסגרת מפגש
 ההתאחדות,ציגות של לי ע"י הנ

להציע את הדגמים הכי גבוהים 
יצע לסוג כותר שקיימים בה

לעדכן אישור זה אבקש  המכשיר.
 .במכרזבמסגרת נספח א' 

ניתן להציע את 
הדגמים הגבוהים של 

כל חברה ובתנאי 
שמותאמים 

לספורטאי הישג 
כפי ) מקצוענים

ציוד  שהודגש בסיור,
 (.מקצועני ולא מקצועי

 
 נספח א'  5

 .12 'עמ
לא מופיע מסילת ריצה 

 האם כוללת מדיה
ואינטרנט ומציאות 

 .או מסך אנלוגימדומה 

במסגרת הדגמים הגבוהים ביותר 
ב קונסולת מדיה שלנו ניתן להרכי

לצורך ההבהרה מסך אנלוגי.  ו/או
 והדיוק מה רצונכם בנושא זה?

מסילת הריצה צריכה 
לכלול מסך נתונים 
ותכניות מותאמות 
כולל מבחני כושר 
לספורטאי הישג 

אין צורך  מקצוענים.
לחיבור מדיה חיצונית 
 .)כבלים, טלויזיה וכו'(

 
 נספח א'  6

 .13עמ' 
אני מניח מטבלה זו שמדובר  .אופנייםמפרט 

האם זה מכאניות, באופניי ספינר 
במידה וזה לא נכון אבקש  ?נכון

 הבהרה לסוג האופניים המבוקשים.
בנוסף, אם מדובר באופניי ספינר 

או מכאניות האם נדרשת קונסולה 
 ?ללא קונסולה

נדרש  כי האופניים 
שיסופקו לא יידרשו 

חיבור לחשמל 
 )מכאניות(.

 
נדרשת קונסולה 

המשדרת נתונים ללא 
 חיבור לחשמל.

 



 

 מובהר כי:

 אם צוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי ההזמנה.אלא  .1

 מההזמנה. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה, יחייבו את המציעים וייחשבו כחלק בלתי נפרד .2

 ידו בכל עמוד. המסמכים המצורפים, כשהוא חתום עלהמציע יצרף להצעתו להזמנה מסמך זה יחד עם כל  .3

ולא יחולו עליה , 1992-מסמך זה אינה מכרז כהגדרתו בחוק חובת מכרזים, תשנ"ב מושאכי ההזמנה  מובהר .4

 הוראות דיני המכרזים. 

שהותקנו מתוקף חוק זה אינם חלים על ההתאחדות ועל  והתקנות 1992-מובהר כי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב .5

אזי  מי מהמציעים ידי לההתאחדות ובין ע ידי לשימוש במונח "מכרז" בין ע הליך זה. גם אם נעשה במסמך זה

 בלבד. הדבר נעשה למען הנוחותש

 נספח ג'  7
 2.2סעיף 

 .17עמ' 

כפי שציינתי במפגש 
ספקים של ספקים. אנו 

נבחרות מקצועניות, אך 
ף יש מגבלה של בסעי

  .שנתיים אחרונות

ובשנתיים שקדמו למכרז זה מאחר 
, לא הייתה המדינה חוותה קורונה

פעילות רכש משמעותית ממוסדות 
נבחרות ספורט כיוון שהם היו  ו/או

סגורים. נבקש להסיר את מגבלת 
 .זמןה

 .מגבלה זו לא תוסר
אנחנו מבקשים הצגת 

 רכש בדומה
נו בשנתיים ילדרישות

האחרונות בארץ 
 במידה .ובעולם

והייתה לכם 
  רכש התקשרות

, שנים 3 של בטווח
, תוכל לפרט זאת

הנושא יבחן על ידי ו
 . התאחדות

  
"ולא יאוחר מחודש  .10עמ'  87סעיף  8

  ."2023פברואר 
זמן האספקה הנהוג בענף ציוד 

ימים. מאחר ואין  90הכושר הוא 
 נו שליטה על מועד החלטתכםל

, במכרז וסיום הליך הפקת צו ביצוע
אספקה תוך נבקש לעדכן במכרז, 

 ימים ממועד הפקת צו 90
  .בפועלביצוע/הזמנה 

 .מקובל


