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 אספקה והתקנת ציוד כושר במועדון כפרי משגב – 2021-01מכרז פומבי מס' 

 מענה לשאלות הבהרה

 

 להלן התייחסות המזמין לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המזמין בקשר למכרז:

 

 נוסח הערבות המעודכן מצ"ב. – אלש"ח. 70מוד על סך של הוא יעהערבות טיב הופחת ושימו לב כי גובה 

 

מבדיקת הפרק הביטוחי עולה כי הנספח הביטוחי וסעיפי הביטוח לא תואמים לסוג ההתקשרות ועל כן הפרק הביטוחי 

 ים מצ"ב.. הנוסחים המתאימהותאם וכך גם הנספח הביטוחי 13.3 – 13.2הורדו ממנו סעיפים  - שונה 

 

( AMTמסכי תצוגה לקרוס טריינר )ת המתייחסת ל ורלוונטי ותשורשתי בטעות  ובכתב הכמויות נפלה שגגה והושמט

 במסגרת כתב הכמויות המתוקן המצ"ב.  והוספ ולמכשיר חתירה והם

 

 תשובה שאלה סעיף/  עמוד הפנייה "דמס

 PDFראשית נשמח לקבל קובץ  כללי מכרז מסמכי 1

של המכרז לצורך הדפסת 

העתקים שכן העותק הקשיח 

 מצולם בשני צידי הדף.

תחת  –המרכז הקהילתי  באתר

מכרזים ניתן להדפיס ולהוריד עותק 

 (.PDFדיגיטלי )

איזה רו"ח צריך לחתום האם  29-30עמוד  'וח' ז נספחים 2

רו"ח המבקר או רו"ח של 

 החברה זה תקין ?

 .רו"ח החברה

אין לנו בעלי שליטה בתאגיד  31עמוד  1-ח נספח 3

שיכולים לחתום, מדובר בחברה 

בינלאומית  זרה, האם ניתן שלא 

לחתום? ו/או מספיק חתימה של 

 מורשה חתימה מקומי בישראל ?

מספיק מורשה חתימה מקומי 

 בישראל.

 הצהרות 4

 של והתחייבויות

 הספק

 – 35עמוד 

3.11 

המרכז הקהילתי לא מוטב 

יש לנו פוליסה  בפוליסה אם כי

כמובן אשר מבטחת את פעילותנו 

 גם במסגרת מכרז זה.

תיקון ל בנוגע הבהרה הודעת ראו

 .נספח ביטוחלבפרק הביטוח ו

 בנקאית ערבות 5

 לביצוע

 – 6עמוד 

 2סעיף 

הערבות הבנקאית לאחר זכיה. 

סכום הערבות הוא חריג וגבוה 

מאוד מהנהוג במכרזים ביחס 

להקטין לגודל המכרז. נבקש 

 ₪ 50,000ערבות זאת ל 

סכום ערבות טיב יועמד על סך של 

 70,0000אלף ש"ח ) שבעים

 ש"ח(.

  - 35עמוד  העבודות ביצוע 6

4.3 

כפי שהסברתי לשלום בסיור 

קבלנים וגם שלום יודע, אנו 

חברת ציוד כושר. כל תשתית 

החשמל ו/או מתח נמוך על 

המרכז הקהילתי להזמין איש 

נו נחבר את מקצוע בנושא. א

ת שיותקנו. המכשירים לתשתיו

, לא לכן יש להסיר סעיף זה

 רלוונטי.

הניסוח ישאר כפי שהוא. אחריות 

ההתקנה היא על המציע והחיבור 

לחשמל יבוצע כחלק מההתקנה 

 באופן בטיחותי ואסתטי.



 

 

 ופסילת בדיקה 7

 מוצרים/מתקנים

קנס על מוצרים ₪  100.000 36עמוד 

מספקים מוצרים פגומים ?  אנו 

חדשים ותקינים בלבד. במידה 

ויש בעיה עם מוצר חדש בעת 

האספקה אנו מחליפים אותו 

בחדש אחר. לפיכך נבקש לנסח 

 את הסעיף הזה אחרת

 הניסוח ישאר כפי שהוא.

 -41עמוד  ביטוח 8

 13.3סעיף 

תמיד יש מחיקות בפוליסה בין 

הביטוחים עד שהם משתווים 

לפיכך מבחינת הסכמת נוסח , 

נבקש לקיים בין הביטוחים שיחה 

לצורך התאמת הנוסח למכרז 

באופן שניתן לספק אותו כראוי 

)מתוך ניסיון רב בנושא ביטוח 

במכרזים( ואשר מוסכם על כל 

 הצדדים ולאפשר את הזמן לכך

ראו הודעת הבהרה בנוגע לתיקון 

 .בפרק הביטוח ולנספח ביטוח

 -46עמוד  'א נספח 9

 6סעיף 

תעודה רשמית עד שביעות רצון 

מלאה ?  בסיור קבלנים הסברתי 

לשלום שאנו מבצעים הסברה 

בנושא הפעלת הציוד לצוות 

ההדרכה ו/או התחזוקה כולל 

העברת חומר כתוב בנושא. אנו 

לא מספקים ולא מוסמכים לספק 

תעודות בנושא זה. לפיכך נבקש 

 לעדכן את הנוסח  

 ינוסח כדלקמן:

הקבלן  - והדרכותהשתלמויות 

יעביר ללא תשלום נוסף הכשרות 

לצוות המדריכים, לצוות האחזקה 

והכול עד לשביעות רצונה המלאה 

 של "המרכז הקהילתי" .

 חשבונות תשלום 10

 מכון ואישור

 התקנים

 12עמוד 

 6סעיף 

כל ציוד ארובי שמגיע ארצה 

ונדרש תקן עובר בדיקה מתאימה 

אצלנו מול המכון ועל ה אנו 

מקבלים אישור מכירה של הציוד 

בארץ. ולכן  אנו יכולים לספק 

רק ציוד שעבר את בדיקת מכון 

התקנים כמו בכול מכרז. לפיכך 

נבקש לנסח את הפסקה ללא 

 .תוספות של בדיקות נוספות

 הניסוח ישאר כפי שהוא.

 כמויות כתב 11

 מחיר והצעת

 הכושר לציוד

 2כתב כמויות נבקש לציין  16עמוד 

אספקה לציוד אירובי  מועדי

 בנפרד ממוצרי הכוח אקססוריז

האספקה הוא מקסימלי  מועד

 חלקבהתאם לדרישות. ניתן לספק 

 ני.לפ מהציוד

 הניסוח ישאר כפי שהוא.

 – 35עמוד  העבודות ביצוע 12

 4.5סעיף 

אנו אכן מקיימים את סעיף זה 

והאחריות למכשירים עוברת 

למזמין ביום האספקה כפי 

בסיור הקבלנים. לכן שהוסבר 

נבקש נוסח מעודכן המציין 

שהאחריות עוברת למזמין בתום 

 יום האספקה

 הניסוח ישאר כפי שהוא.

 – 36עמוד  העבודות ביצוע 13

 4.7סעיף 

אחריות על מוצרים צד שלישי 

)מוצרים שלא מיוצרים / 

 (PRECORמיובאים על ידי 

 הניסוח ישאר כפי שהוא.



 

 

אקססוריז כדוגמת מוטות , 

הינם קטלבל וארגז קפיצה 

מוצריי בלאי ואנו נתונים 

 3לאחריות צד שלישי שהיא 

חודשים. לפיכך נבקש לעדכן את 

 נוסח הסעיף

 בדק תקופת 14

 ואחריות

 למתקנים

 ולעבודות

 38עמוד 

 9.2סעיף 

באחריות מועדון כפרי משגב 

לפתוח קריאת שירות מול 

מחלקת השירות לביצוע בדיקת 

הנדרש ואנו  בדק בית במועד

 נבצע את הבדיקה

 הניסוח ישאר כפי שהוא.

 בדק תקופת 15

 ואחריות

 למתקנים

 ולעבודות

 39עמוד 

 9.8סעיף 

בדיקת תקינות , ביצוע הבדיקה 

כפוף לתיאום מראש ופתיחת 

קריאת שירות לביצוע בדיקת 

תקינות מול מחלקת השירות על 

 ידי מועדון כפרי משגב

 הניסוח ישאר כפי שהוא.

תנאי סף מפרט ספציפי מסילת  48עמוד  'ו נספח 16

קמ"ש  23ריצה והליכה מופיע 

לפחות , לעומת זאת במפרט 

 50טכני למסילת הריצה בעמ' 

ומעלה  20מופיע מהירות מסוע 

האם מדובר בטעות הקלדה ? או 

 שינוי בתנאי סף ?

 הבהרה:

 20 מירבית מהירותהיא  הכוונה

 קמ"ש לפחות.

בטבלת מוצרי הכוח מופיע   54עמוד  כח ציוד מפרט 17

LEG PRESS  בסיור קבלנים

דיברתם על הק סקוואט. מה 

מהם רלוונטי ? בנוסף באותה 

הטבלה מופיע כופפי מרפק. האם 

מדובר במכשיר מסוג סלקטור 

ק"ג  70עם מגבלת מינימום של 

? 

סקוואט  הקהרלוונטי הוא  המוצר

(Hack Squat,) 

הדרישה  הוסרההדרישות,  מבחינת

ולחיצת רגליים  Squatלביצוע 

מינימום ערימת  ושונהלסירוגין 

  ק"ג.  250-ל 180-משקל מ

 טכני מפרט 18

 למכשיר מדרגות

, כפי מפרט טכני של מדרגות 52עמוד 

שצינתי בסיור קבלנים מוצר 

בודד זה במסגרת המכרז , אנו 

נתחיל את מכירתו החל 

האם  2021מאוקטובר נובמבר 

לספק אותו במועד זה ניתן יהיה 

? או האם ניתן להציע הצעת 

מחיר של מוצר זה מספק אחר ? 

ו/או האם ניתן לא להגישו 

 במסגרת המכרז ?

 למה בהתאם הנם האספקה מועדי

 לבצע ניתן לא. במכרז שצויין

 בתנאי יעמוד שלא למוצר אספקה

 .המכרז

 כמויות כתב 19

 מחיר והצעת

 הכושר לציוד

המוצרים מופיע  במסגרת טבלת 16עמוד 

יחידות של קרוס טריינר  5

בסיור   ( AMTמקצועי דינמי )

יחידות  3קבלנים דיברתם על 

 TV  2חדשות +  השלמת 

 2עילי)לא מסך מגע (  על 

 :לטבלה יוסף
יחידות של מסך מגע לקרוס  2

של  AMTטריינר אליפטי 

PRECOR. 

 



 

 

במועדון ? אין  יחידות הקיימות

 ?להביטוי בטבלזה 
 הכמויות כתב מטבלת עותק

 חלק ומהווה"ב רצ המתוקן

 .מההצעה נפרד בלתי

שק אגרוף , אנו נספק את השק .  49עמוד  'ו מסמך 20

על מועדון ספורט משגב  

 .אחריות למיקום שק האגרוף

 הניסוח ישאר כפי שהוא.

 תנאים 21

 להשתתפות

 במכרז

 סף  תנאי

 – 6 עמוד

 2סעיף 

הציוד האירובי המקצועי  קו

 TECHNOGYM      של 

 2020 4ועודכן ברבעון  שודרג

 EXCITE LIVEלסדרת ה 

שהחליפה את סדרת ה 

EXCITE   הוותיקה והנפוצה

 מאוד.

הינה סדרת   LIVEה  סדרת

 המתקדמת האירובייםהמכשירים 

 אימון תכני מגוון הכוללת בעולם

 המתאמן מסך על מצולמים

 אירובי מכשיר לכל מותאם

 מלאה לגישה בנוסף בנפרד

 ישירה גישה, לאינטרנט

 יוטיוב)נטפליקס,  לאפליקציות

 מצולמים אימון מסלולי(, ועוד

 אורבני)טבע,  פתוחים בנופים

 .ועוד'( וכו

 כוללים המצולמים האימונים

 וכן מאמן ידי על שלמים שעורים

 למטרות מצולמים אימונים

 מהירות, סבולת)חיזוקים,  שונות

 (.ועוד

רים עדכון סדרת המכשי לאור

  EXCITEהאירוביים סדרת ה 

LIVE  לא יכלה להיות משווקת

 . השנים האחרונות 3 ב

 .זה שינוי לאשר מבקשים

ומדובר בשדרוג של אותו  במידה

מוצר יש לציין את הניסיון עם 

המוצר הקודם כולל אישור טכני 

המעיד על כך שהפונקציונליות של 

בכל  רתוהמוצר גבוהה י

 .הפרמטרים

 - 10 עמוד ההצעות  בחינת 22

 8 סעיף

 

 בין לזכייה המידה אמות חלוקת

 איכות לפרמטר מחיר של פרמטר

 .נכונה

 הוכנסו לא האיכות בפרמטר

 מפרט/  טכנולוגיים יתרונות

 של הסף למפרט מעבר

 .המכשירים

 מועדון לקוחות כי להבטיח בכדי

 ממכשירים ייהנו משגב כפרי

 לתת חשוב וחדשניים מתקדמים

/  טכנולוגיים ליתרונות משקל

 .במכשירים הקיימים  בטיחותיים

 TECHNOGYM חברת

את הציוד המתקדם  מייצרת

 .שהוא כפי יישאר הניקוד

 



 

 

בעולם וככזה עובר את תנאי 

הסף בכל הפרמטרים, לדוגמא: 

גודל מסך, מהירות, שיפוע, 

משקל מתאמן, אפשרויות חיבור 

BT ,ועוד ועוד מנוע חוזק. 

 המידה אמות את לשנות מבקשים

 למרכיב משקל ולהכניס

 .הסף תנאי של ומעבר החדשנות

 כמויות כתב 23

 מחיר והצעת

 הכושר לציוד

בהמשך לסיור שנערך  – 9 סעיף 16 עמוד

 HACKנדרש מכשיר  

SQUAT   ולא מכשירLEG 

PRESS .אנא אשרו , 

 

 הקפיצה קופסאות 25-27 סעיף

 על זו המתלבשות קופסאות הינן

"מ ס 90X75 של בגדלים זו

"מ ס 30,  45,  60 של ובגבהים

. 

 . אשרו אנא

 

לא הוגדרו מאפייני   – 28 סעיף

 המוט פרט לאורך.

האולימפי הקצר של  המוט

TECHNOGYM באורך  הינו

 7.5מטר ובמשקל של  1.5של 

 "ג.ק

 מטר 2.1 באורך מוט גם קיים

 "ג.ק 12.5 של ובמשקל

 קצר מוט הבקשה מה ציינו אנא

 .וקל ארוך מוט או וקל

 

 איגרוף שק מופיע הטכני במפרט

 .זה בפרק מופיע שאינו

לתקן למכשיר  ישאכן,  – 9 סעיף

Hack Squat במקום Leg Press. 

 

 

 

בהתאם  – 25-27 סעיפים

לבקשתכם, טווח המידות שרשמתם 

 מקובל בנוסף.

 

 

 

 

הניסוח ישאר כפי  – 28 סעיף

 שהוא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכתב 24 בסעיף מופיע האגרוף שק

 .כמויות

התקשרות  הסכם 24

 ביצוע העבודות –

  - 35 עמוד

 4.3 סעיף

 

 לא אנו כי להבהיר מבקשים

, החשמל בתשתית עוסקים

 .והטלוויזיה האינטרנט

 לתשתית לדאוג המזמין באחריות

 טלוויזיה, קווי אינטרנט, חשמל

 יחוברו אליה מתאימה

 .המכשירים

 באופןתבוצע על ידי המציע  התקנה

בטיחותי ואסתטי, כאשר התשתיות 

 הן באחריות המזמין.

התקשרות  הסכם 25

 ביצוע העבודות –

 - 35 עמוד

  4.5 סעיף

 

 אספקת כי להבהיר ברצוננו

 עם מראש בתאום תעשה הציוד

 .המזמין

שהונחו המכשירים באתר  מרגע

 על חתםהלקוח ונציג הלקוח 

 הספק אין המשלוח תעודת

 .אובדן או לנזק אחראי

 הנוסח ישאר כפי שהוא.



 

 

התקשרות  הסכם 26

דיקה ופסילת ב –

 מתקנים/מוצרים

  - 36 עמוד

  6.4 סעיף

 

 גבוהה זה בסעיף הקנס גובה

 ל לתקן מבקשים, מהמקובל

10,000 ₪ . 

 הניסוח ישאר כפי שהוא.

התקשרות  הסכם 27

דיקה ופסילת ב –

 מתקנים/מוצרים

 - 37 עמוד

 6.5 סעיף

 שיקול"ולפי  למחוק מבקשים

 "הבלעדי דעתו

 הניסוח ישאר כפי שהוא.

 התקשרות הסכם 28

תקופת בדק  –

ואחריות 

  למתקנים ועבודות

 -38 עמוד

 9.5 סעיף

 

 48"בתוך  במקום לתקן מבקשים

 עבודה ימי 2 ל" שעות

 

 הניסוח ישאר כפי שהוא.

 הסכם התקשרות 29

 ערבות טיב –

 - 39 עמוד

  11.1סעיף 

 

גבוהה גובה הערבות המבוקש 

מהמקובל, מבקשים לקבוע את 

מגובה  5%הערבות לגובה של 

 העסקה בפועל

סכום ערבות טיב יועמד על סך של 

 70,0000אלף ש"ח ) שבעים

 ש"ח(.

 התקשרות הסכם 30

הצהרות  –

והתחייבויות של 

 הספק

התקשרות  הסכם

אחריות פיצוי  –

 ושיפוי

 - 35 עמוד

  3.10 סעיף

 

 

  - 40 עמוד

  12 סעיף

 

 הביטוח לסעיפי להוסיף מבקשים

"הספק נושא באחריות על פי  כי

 דין בלבד.

 

הספק ישפה את הלקוח רק לאחר 

פסק דין חלוט ובתנאי שנתנה לו 

האפשרות להתגונן בהליך 

 .המשפטי"

ראו הודעת הבהרה בנוגע לתיקון 

 .בפרק הביטוח ולנספח ביטוח

 

 

ראו הודעת הבהרה בנוגע לתיקון 

 .ולנספח ביטוחבפרק הביטוח 

התקשרות  הסכם 31

אחריות פיצוי  –

 ושיפוי

 - 40 עמוד

 12.5 סעיף

 

 ל הסעיף נוסח את לתקן מבקשים

 האמצעים בכל ינקוט"הספק 

 והיעלים הדרושים הסבירים

 ".אובדןאו /ו נזק מניעת להבטיח

 הניסוח ישאר כפי שהוא.

 - 48 עמוד ו'  מסמך 32

טריינר  קרוס

מקצועי דינמי 

עם ידיו 

אחיזה נכות 

בשילוב 

 סטפר 

 

האליפטי בעל הצעד  המכשיר

המשתנה של 

TECHNOGYM ה  הינו

VARIO    הנמצא במועדני

כושר רבים מאוד בארץ וברחבי 

העולם. במכשיר ניתן לשנות 

אורך הצעד מסטפר ועד לצעדי 

 ריצה ארוכים.

 לשינויי משמעות אין זה במכשיר

 עגולה שהתנועה מכיוון שיפוע

 .חיצית ואינה

 הניסוח ישאר כפי שהוא.

  - 49 עמוד ו'  מסמך 33

 ריצה מסלול

 לאימונים

 בעצימות

 גבוהה

 

"מינימום מהירות ריצה  נדרש

 קמ"ש "  .  25

 הלא SKILLMILL ה במכשיר

 TECHNOGYMממונע של 

 ידי על נקבעת הריצה מהירות

(, מהירות מגבלת)אין  המתאמן

 רמת את בוחר המתאמן

 ידי על המבוקשת ההתנגדות

 ויכול ההתנגדות ידית שינוי

 מהירות של אימונים מגוון לבצע

מסלול ריצה  – 49. עמוד מקובל

 דרישהלאימונים בעצימות גבוהה, ה

 25 מהירות ריצה של מינימוםל

 .הוסרה"ש קמ



 

 

, כוח(, מהירות מגבלת)ללא 

 .סבולת, זריזות

 של התנאי את להוריד מבקשים

 25 ריצה מהירות מינימום

 "ש.קמ

 

- 49 עמוד מסמך ו' 34

 מכשיר

 חתירה 

 

מכשיר ה  מידות

SKILLROW   של

TECHNOGYM הינן 

 "מס 243.5 אורך

 "מ(ס 60"מ )נדרש ס 63 רוחב

 120"מ )נדרש ס 128 גובה

 "מ(ס

 וגובה ברוחב חריגות אשרו אנא

 .המכשיר

 מעל 10% של חריגה מאושרת

 מופיעות שהן כפי למידות ומתחת

 .במפרט

  - 50 עמוד ו'  מסמך 35

 טכני מפרט

 ריצה למסילת

 

 –חיצונית של פונקציות  הפעלה

ניתן לשנות מהירות ושיפוע על 

ידי ידיות הפעלה חיצוניות למסך 

 אין כפתור הפעלה מחוץ למסך.

 גם חיצונית הפעלה מקובלת

 .המסך באמצעות

 - 54עמוד  'ו מסמך 36

מפרט ציוד 

כוח לחיצת 

רגליים 

וסקווט 

LEG 

PRESS  

 

מגוון   TECHNOGYM ל

מכשירי לחיצת רגלים ו 

HACK SQUAT ברירת עם 

 .פלטות טעינת או משקל

הוסבר כי נדרש מכשיר    בסיור

HACK SQUAT  עם טעינת

פלטות בדומה למכשיר לחיצת 

 הרגליים הקיים היום במועדון.

תאים המוצע אינו מ המפרט

  HACK SQUATלמכשיר  

 נטען פלטות. 

 .המפרט את עדכנו אנא

למכשיר לחיצת הרגליים  המפרט

Hack Squat  עודכן כך שהוא

 כולל כעת:

 וכריות ראש תמיכת+  גב משענת

 .כתפיים

 "ג.ק 250 העמסה משקל מינימום

 עריכת אישור 'י מסמך 37

 ביטוחים

קיבלנו משוב מחברת הביטוח 

לביטוח  שיש דרישה במכרז

עבודות קבלניות. אנו חברת ציוד 

כושר )שכבר רכשתם מאיתנו 

לא פעם אחת ( אנו לא מבצעים 

עבודות קבלניות מסוג 

בינוי/תשתיות/תחזוקה וכו.. אנו 

מספקים ציוד עם אחריות על 

הציוד המסופק עם כל הדרישות 

של התקנים. לפיכך נבקש 

לאפשר לנו להגיש את הצעת 

שה המכרז שלנו ללא הדרי

 לביטוח קבלני

ראו הודעת הבהרה בנוגע לתיקון 

 .בפרק הביטוח ולנספח ביטוח

 

 

 

 



 

 

 

 נוסח הערבות הבנקאית לביצוע הערבות

 

 

 
 נוסח הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם

 
 תאריך : __________

 לכבוד
 

 מרכז ____________________
 

 א.ג.נ.,
 הנדון :  ערבות בנקאית מס' ____________

   
אלף ש"ח(  שבעים ש"ח )במלים:  70,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 

)להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ )להלן: 
שפורסם על ידכם, וזאת   01-2021"הספק"( בקשר עם ההסכם שנחתם עימו בעקבות זכייתו במכרז מס' 

 להבטחת התחייבויותיו של הספק כלפיכם, במסגרת ההסכם.
 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד 

___________, שהינו המדד הידוע במועד מתן חודש ________________, אשר פורסם ביום _____
 ערבות זו. 

 
אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה 
לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק 

 ולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכ
 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו 
 עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
  כתובת הבנק                              חתימה            שם הבנק                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

 

 בהסכם ההתקשרות: הביטוחי הפרק
 

 ביטוח  .13

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על 

  ממנו., ומהווה חלק בלתי נפרד י'הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח  ספקה

 

 

 
 

  



 

 

 ביטוח  –נספח י' 

תקופת  כל, למשך ן הספקהספק לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
המפורטים את הביטוחים  ,שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם( 3ההסכם )ולעניין ביטוח חבות המוצר למשך 

 הספק" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,1כנספח י' זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף 
 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו

" מעבידים חבות" ביטוח סעיף למחוק יהיה ניתן,  הספק ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .א
 . הביטוח אישור מתוך

 מזכויות לגרוע כדי באמור אין) הספק ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא הספק על -הפוליסות נוסחי .ב
 (. הדין פי על המבטחים

וכתנאי מוקדם מתן השירותים להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  הספק עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .2
הספק. כמו כן,  או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחהתקשרות ל

פק בגין חידוש תוקף ביטוחי הס ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי המזמין ל להמציאהספק על בתום תקופת הביטוח,  מיד
 לעיל. 1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחלתקופת 

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור 
טוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הבי

 מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
, שאין המוטלת על הספק ,כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית מובהר .3

כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות ואין בה ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם הספק לגרוע מכל התחייבות של בה כדי 
 לגבולותבכל הקשור  ,או מי מטעם המזמין המזמיןכל טענה כלפי לא תהיה ספק ול על פי הסכם זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור.
 ועל הספקכאמור לעיל, הספק שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .4

הספק על פי  להתחייבויותאת ביטוחי הספק על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,נוילבצע כל שי
 .הסכם זה

מי על או המזמין אינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהמזמין זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי ביטוחי הספקכל אחריות שהיא לגבי או מטעם המזמין כל חובה 

שינויים כמפורט  עריכת דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק המוטלת על  ,לגרוע מכל חובה שהיא
 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם לעיל 

לרכוש או ציוד כלשהו )לרבות כלי רכב אובדן או נזק  לכלמאחריות מזמין ואת הבאים מטעם הפוטר את המזמין  הספק .6
 ספקולא תהיה לוצמ"ה(, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים 

יחול כלפי מי , ובלבד שהפטור כאמור לא בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה
 שגרם לנזק בזדון.

פי דין בגין  : ביטוח חובה כנדרש על, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים לערוך הספקבנוסף, על  .7
 400,000פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 לעניין ציוד מכני הנדסי. ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ח "מקיף" לכלי הרכב וביטו ,בגין נזק אחד₪ 
המפורטים בסעיף ( ביטוח אחריות צד שלישי)למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות, ספק לעל אף האמור לעיל, 

  ם.במלוא האמורים יםהביטוחכו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב
 המזמיןייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי שייערך על ידי הספק, כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8

 על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  ויתורוה ;המזמיןוכלפי הבאים מטעם 
על ידי  ינתנוי םאו חלק מההשירותים בו הסבת ההסכם, ובמקרה  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9

נאותות בהתאם לאופי והיקף המשנה פוליסות ביטוח  קבלניהספק לדאוג כי בידי על משנה מטעם הספק,  ניקבל
 . ההתקשרות עמם

שניתנו או שירותים לרבות , שירותים במלואםביחס ל המזמיןאחריות כלפי מוטלת ההספק על כי  ,מובהר בזאת
 .משנה  אמורים היו להינתן על ידי קבלני

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10
מאת הספק בכתב, להמצאת  המזמיןימים ממועד בקשת  10הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 .וח כאמוראישור עריכת הביט

  



 

 

 אישור עריכת הביטוח -1י' נספח
 
 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

החברה שם: 
למתנ"סים, 

מרכזים 
קהילתיים 

בישראל בע"מ 
מרכז ו/או )חל"צ( 

משגב קהילתי 
חברת אם ו/או 

ו/או חברות בנות 
ו/או חברות 

  קשורות
  

  שם 

 נדל"ן☒

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

אספקת והתקנת ציוד חדר אחר: ☒
 כושר

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותיםמזמין ☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 ח.פ.
 

  ת.ז./ח.פ.

 :  מען  מען: 
 

 



 

 

 
  

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
 וביטול בתוקף
  חריגים

 כיסוי קוד לציין יש
  ד' לנספח בהתאם

 מטבע סכום

 רכוש 
 

      ₪ 309 
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 302 ₪  4,000,000     צד ג'
307 
309 
312  
315 
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322 
328 
329  

 309 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
319 
328 

 302 ₪  2,000,000     אחריות המוצר
309 
321 
328 
 חודשים( 12) 332

 
        אחריות מקצועית

        אחר

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
 ג'(*:
032 
029 
046  

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 חתימת האישור
 המבטח:



 

 

 שימו לב,
 

החתימה מטעם המציע  מורשיעל ידי  חתומות תוגשנה והן, תשובות ההבהרה מחייבות את כלל המציעים .1
  .)בראשי תיבות בכל עמוד ובחתימה מלאה בסוף המסמך( בצירוף חותמת המציע

 
מצורף בנפרד  אישור עריכת הביטוח – 1מצורף באתר כקובץ וורד, ונספח י'לנוחיותכם, קובץ הערבות  .2

 .PDFכמסמך 
 

 טב במסמכי המכרז.מסמך זה אינו ממצה את כלל הוראות ותנאי המכרז, ולעניין זה יש לעיין הי .3

תשובות ההבהרה במסמך זה גוברות על  -במקרה של סתירה לגבי תשובות קודמות שנמסרו )אם נמסרו(  .4

 פרסומים קודמים.

 גבי מסמכי המכרז.-המציע לא יבצע מחיקות/שינויים/הסתייגויות על .5

 תחת מכרזים. –קהילתי משגב  מרכזהנכם מתבקשים לעקוב אחר שינויים באתר האינטרנט של  .6

 לאספקת 01-2021נושאת ציון מכרז מס'  סגורה במעטפהיש להפקיד במסירה אישית,  את ההצעות .7

והתקנת ציוד כושר במועדון כפרי משגב באולם הספורט משגב בתיבת המכרזים שבמשרדי 

 שלא הצעה. 12:00השעה  עד 1.3.21 -המזמין, ההצעות יוגשו לא יאוחר מיום שני, בתאריך ה

 .תידון לא המכרזים בתיבת האמורה ובשעה במועד תהא

 המעטפה הנ"ל. בתוך נפרדת למעטפה ותוכנס תופרד תהכספי המחיר הצעתכי  –שימת הלב  .8

 שמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז.נ .9

 

 ,רב בכבוד

 גולדמן סיון

 העמותה מנהלת

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אישור

 מורשי החתימה מטעם המציע: הח"מ ____________________________ ואנ

תשובות ההבהרה במסגרת מסמך כי  ים,"( מאשרמציעה)להלן: " ______________________________ 

הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה של המציע, הוא חתום על ידינו על נספחיו,   01/2021מכרז מס' 

 ובחתימתנו אנו מסכימים לאמור בו. 

 ולראיה באתי בזאת על החתום:

 

 _____: _____________________ המציעשם 

 תאריך:________________   _______________________ת מורשי החתימה:חתימ 

 



 

 

 כתב כמויות והצעת מחיר לציוד הכושר

 

 הערה חשובה במילוי הצעת המחיר:

יש למלא את הטבלה מטה בכתב יד ברור, וגם לסמן בברור בקטלוג היצרן המקורי המצורף בהצעה את 

 המכשיר המוצע מטה בהצעת המחיר.

 .מע"מ ללכלו צריךלשימת ליבכם, המחיר 

 יצרן סוג מכשיר מס'
 דגם

 עמ' בקטלוג
 מחיר יחידה כמות

סה"כ 
 מחיר

     12     מסלול ריצה והליכה  1

2 
מסלול ריצה לאימונים בעצימות 

 גבוהה
    1     

3 
קרוס טריינר מקצועי דינמי עם 

 (AMT)ידיות אחיזה נעות 
    5     

     3     קרוס טריינר אליפטי במסלול קבוע 4

     1     מכשיר מדרגות  5

     3     משענת ישיבה נמוכהאופני כושר  6

     3     אופני כושר ישיבה זקופה גבוהה 7

     2     (AMTמסכי תצוגה לקרוס טריינר ) 8

     Hack Squat     1לחיצת רגליים  9

     1     כופפי מרפק 10

     1     מכשיר חתירה 11

           משקולות אולימפיים )צלחות(  

     2     ק"ג 25 12

     6     ק"ג 20 13

     8     ק"ג 15 14

     10     ק"ג 10 15

     20     ק"ג 5 16

     6     ק"ג 1.25 17

           משקולות קאטל בלס  

     2     ק"ג 2 18

     2     ק"ג 4 19

     2     ק"ג 6 20

     2     ק"ג 8 21

     2     ק"ג 10 22

     2     ק"ג 12 23

     1     שק איגרוף 24

           קופסאות קפיצה  

     1     ס"מ 50*60*70 -גודל   25

     1     ס"מ60*50*40 -גודל  26

     1     ס"מ 40*30*20 -גודל   27

28 
מטר עם  1.80מוט אולימפי 

 מייסבים סגורים
    1     

29 
מטר עם  2.20מוט אולימפי 

 סגוריםמייסבים 
    3     

           סה"כ  
 

 :האופציות 3נא לבחור מבין  –מועד אספקה אחרון למסירה מלאה של הציוד 
 )תשעים( ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות. 90)שישים( /  60)שלושים( /  30בתוך 

 
 

 שם החברה: ______________ חתימה וחותמת: ___________________


