
 

 

 
         
        5/1/2023 

 היכלי הספורט תל-אביב-יפו בע"מ 
 לכבוד

 9-2022' מסמשותף  פומבי מכרזמשתתפי 
 רכבה ושינוע של ציוד במתקני היכלי הספורט ומרכז הספורטלמתן שירותי פירוק, ה

 
, רב שלום  

 2022-9מכרז פומבי מס'  -תשובת לשאלות הבהרה הנדון: 
 :ממשתפי המכרז במסגרת המכרז שבנדון ותשובות החברהלהלן שאלות הבהרה שהתקבלו 

 
 

 תשובה השאלה פירוט  במכרז/הסכם  סעיף עמוד

הצעת מחיר / נספחים   
)הצעת מחיר עבור    1ג'

ג'   2היכלי הספורט( + 
עבור   מחיר  )הצעת 

 מרכז הספורט(

ג'  סעיפים  1נספח   ,1-
סעיפים    2+ נספח ג' 10

1-12 –   
מספר   לקבלת  אודה 
לכל   הנדרש  העובדים 

 ? סעיף על פי ניסיונכם

הוכללים    2ג'    -ו  1ג'ם  נספחימצ"ב   מתוקנים 
החבר הערכת  לגבי  לגבי  מידע  עובדים מספר  ות 

החברות נדרשים לצורך ביצוע  אשר על פי ניסיון  
 העבודות. 

כי הנ"ל הערכה בלבד ואין בכך כדי לשנות    מובהר
החברה   על  אחריות  להטיל  או  המכרז  מהוראות 

 .שר עם מספר העובדים הנדרשיםבק
 

גבי   על  המחיר  הצעת  את  להגיש  יש  כי  מובהר 
 הנספחים המתוקנים המצ"ב

עמוד  
31 

וסעיף    4.1.1סעיף  
התעמלות    4.1.2

רשום   מכשירים 
של   וקיפול  פריסה 

p.v.c  

 
 

צריכים   אנחנו  האם 
לעשות את זה ?ובפרק  

שם הזמן    .שרשמתם 
בדרך   בעבר  מניסיוני 
של   פריסה  כלל 
יום   נעשתה  המשטח 

  קודם 
 

בתחרויות מכשירים לא נדרשים לפרוס או לקפל 
P.V.C 

 

  עמוד
32 

וסעיף    4.1.3סעיף  
4.1.4  

אומנותית   התעמלות 

   גם אותה שאלה

בתחרויות אומנותית לא נדרשים לפרוס או לקפל  
P.V.C 

  
 

עמוד  
32 

וסעיף    4.1.5סעיף  
4.1.6  

רשום   עף  כדור  משחק 
משטח   פריסת 
אנחנו   האם  טרפלקס 
? וזמן   פורסים את זה 

 שעות ?  4העבודה הוא 

באמצעות  הספק  ע"י  המשטח  פריסת  כן, 
המשטח המסופק על ידנו. זמן העבודה המשוער  

 שעות  4כ 
  
 

הקודים שאתם    
מבקשים בביטוח זה  

ה  לא שייך להובל
לתקן   מבקש וסבלות .

   הובלות והפצה  022ל 
 
 

 -מצ"ב נספח כולל עדכון קודי פירוט השירותים ל
 תפעול ציוד  – 100 -הובלות והפצה, ו – 022

 
האישור על קיום  המציע הזוכה יידרש להגיש את  

 ביטוחים המצ"ב
 

 



 

 

מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה במכרז, כשהוא חתום על   נספחיומכתב זה על  
 ידי המציע. אי צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה. -
 

 יש להגיש את הצעת המחיר על גבי הנספחים המתוקנים המצ"ב.
 
 

          _________________________ 
 חתימת המציע                         


