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 30.10.16 

 
 לכבוד : 

 73/16משתתפי מכרז 
 אספקת מזגנים

 
 להלן תשובות לשאלות הבהרה מחברת תדיראן:

 

מס' 
 שאלה

מס 
 עמוד

 תשובות  הערות מס' סעיף

   הערות כלליות

1 1 17.8 

, אך אתם  73/16מס' המכרז הוא 

מבקשים שנרשום ע"ג המעטפה 

ובהודעה על הארכת מועד " 55/16"

, מהו  57/16הגשה כתבתם מס' 

 המספר הנכון ? 

 .73/16מספר המכרז  

2   

על מנת שנוכל לשכלל את אחוז 

ההנחה המוצע ולהתחרות בצורה 

הוגנת במכרז , נבקשכם לספק 

היסטוריה רכישות עבור 

 הדגמים/תפוקות שנתיים אחורה. 

מדובר במכרז מסגרת. 

 בהתאם לדרישה וצורך.

 .יא7 5 3

האם אישור מרשם הקבלנים כי 

המציע רשום בסיווג כקבלן מיזוג 

  הסעיף ? אוויר , עונה על דרישת

 כן.

4 5 9 
במידה ואין כל קרבה , האם יש פטור 

 מהגשת ההצהרה ? 

 לא. חובה להגיש הצהרה.

5 16 13.1 

נבקש לקבוע כי החלפת טובין כמנהל 

, יכול לדרוש החלפת טובין רק 

 3לאחר/במידה ובמוצר בוצעו לפחות 

תיקונים בתוך תקופת חודש במהלך 

 תקופת האחריות. 

 לא.

6 20 25.1 

נבקש לקבוע בהסכם, זמן לאספקה 

ימי עבודה לאספקת הטובין,  7של 

והוא שיקבע האם היה איחור 

 באספקה. 

 לא.

   הערות מחלקה משפטית 

1  15 11 
נבקש להוסיף את המילה "בכתב" 

 לפני המילים "ע"י המנהל בהקשר ". 

 לא.

 לא.נבקש להוסיף את האות "ו" לפני  13.2 16  2
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 המילה הסכם. 

בנוסף נבקש להוסיף את המילה 

"דנו" לפני המילים "ו/או לגבות 

 ממנו". 

3 17 

14  

)פסקה 

 שניה(

נבקש לשנות במשפט ".. וקבלת 

אישור המנהל בכתב כאמור בסעיף 

 12-ל 16-לעיל" את מס' הסעיף מ 16

 . 

בנוסף נבקש להוסיף בסוף הפסקה 

השניה את המשפט "אשר העברתו 

מטעמים שאינם סבירים  לא תעכוכב

ואשר יועבר באופן מיידי עם השלמת 

 האספקה ". 

. 12-מאשרת תיקון הסעיף ל

 נדחה השינוי הנוסף בסעיף.

 .ג15 17 4

נבקש למחוק סעיף זה , ההסכם 

קובע את מחירי הרכישה ע"י העירייה 

 . 

מובהר כי לא יהיה עדכון 

 מחירים כלל.

5   18 

16.2  

)פסקה  

 שניה(

נבקש להוסיף את המילה "בכתב"  

לפני המילים "בכל עת ללא 

 הגבלות.." 

 נדחה.

6 18 17.2 
נבקש להוסיף את המילים "במועד 

 אספקתם" לאחר המילה "הטובין". 

 מאשרת.

7  19 22.2 

נבקש להוסיף בסוף הפסקה את  

המשפט "למעט העברה בין חברות 

קשורות ו/או חברות בשליטת 

 ". ספקה

הספק צריך  לא מאושר.

 לקבל אישור של העירייה

ביחס לחברות קשורות או 

 מיזוגים.

 נדחה נבקש למחוק סעיף זה . 22.3 19  8

9 20 26 

נבקש למחוק את המשפט "בתוספת 

בגין הוצאות כלליות של  15%

 העירייה" . 

בנוסף נבקש להוסיף את המילה 

"חלוט" לפני המילים "... בקשר עם 

 העבודה ובקשר עם הסכם זה ". 

נבקש להוסיף את המשפט "והנובע 

מהפרת התחייבות הספק על פי 

הסכם זה". לפני המילים "לרבות 

 תשלומים בגין הוצאות משפט". 

 נדחה

10  20 27 

נבקש להוסיף את המילה "בלבד" 

"המגיע לספק לפי לאחר המילים 

 הסכם זה " .

בנוסף נבקש להוסיף את המילה 

"קצוב" לפני המילים "שלדעת המנהל 

 נדחה
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 מגיע מהספק". 

נבקש למחוק את המילים "שלדעת 

"כל"  "או דין" במשפט  -המנהל" ו

"שלדעת המנהל מגיע מהספק 

לעירייה ו/או מי מטעמם ו/או לכל צד 

 ג' עפ"י כל הסכם או דין" . 

את האות "ש" למילה  נבקש להוסיף

שלדעת המנהל "מגיע" במשפט "

 מגיע מהספק".

   הערות מחלקה טכנית

 כ"ס 1מזגן   23  1

 –מ  BTU–נבקש לשנות את טווח ה 

 9500-10,200   -ל 9000-9500

BTU  . 

 מאשרת

2  23 
 1.25מזגן 

 כ"ס 

נבקש לתקן טעות סופר , טווח  

-11,500התפוקות צריך להיות 

12,500 BTU. 

 מאשרת

 כ"ס   2מזגן  23  3
 -ל A-נבקש לשנות דירוג אנגרטגי מ

D  . 

 לא מאושר.

   הערות מחלקת הביטוח 

1 20 23 

נבקש כי להוסיף את המילים "על פי 

דין " לפני המילים "לכל נזק שהוא 

 ".... 

 מאשרת.

 

 

 

             

             

       בכבוד רב,     

 דקלה כלפון, עו"ד

 משנה ליועמ"ש

             


