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 עיריית דימונה
 

 6/2023מכרז פומבי מס' הנדון: 
 אסםקת והתקנת ציוד ומתקני כושר בחדר כושר מתנ"ס ממשיתל

 
 פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

 
עיריית דימונה )להלן:  על פי סמכותה וכאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת

להליך  פוטנציאלי מציע על ידי  הבהרה שנשאלו לשאלות ה"( למסור תשובותיהעירייה"

 המכרז שבנדון. 

מספר  מס"ד

 עמוד

מספר 

 סעיף/פרק

 שאלה

 

 תשובה

 לא חייב בוסו מקורי האם הכוונה לבוסו מקורי? 36 13 1
 

מתקן משולב איכותי שאינו  לחברתנו 51 14 2
 נא אישורכם -כולל מתח 

אמור במסמכי המכרז כ
כולל ב נדרש מתקן משול

 מתח
 – כלוב\ממליצים להחליף לחצי כלוב 53 14 3

, ותרי הרבה םייפונקציונאלם שהינ
ים מגוון גדול יותר של מאפשרו

 מכשיר זהמתרגילים 

 שרלא מאו
כאמור במסמכי המכרז 
           נדרש סקווט ראק בלבד 
 ) מהיבטי מרחב וניידות( 

כל המכשירים הדורשים צלחות  54 14 4
 –מגיעים עם קרניים לאחסון צלחות 

משיקול תקציב ,שטח וצורך 
 מתקן זה ממליצים לוותר על

 3בהמשך לאמור בסעיף 
לעיל, מאחר והעירייה 

מעוניינת להזמין סקווט 
 ראק ולא חצי כלוב 

נדרש גם מתקן לאחסון 
 צלחות משקל

 1פריט  15 5

בציוד 

אירובי 

 אופני ידיים

 לא קיים מפרט טכני למכשיר זה,
לא משווקת  חברתינובכל מקרה 

נבקשכם לגשת עם  מכשיר מסוג זה,
אופניים נוספות )עם משענת או 

גבוהות  לבחירתכם( או לא לגשת עם 
 פריט זה בכלל.

נדרשת ספה בשיפוע שלילי 
ליים למניעת עם תמיכת רג

החלקה כמפורט במסמכי 
המכרז והתמונה לדוגמא 

 שצורפה

ציוד  2סעיף  15 6

 אירובי

מופיע מפרט  2סעיף  37בעמוד 

לאליפטי לעומת זאת בטבלת 

מכשיר  לתמחורהתמחור אין סעיף 

 זה

בחלק  – במסמכי המכרז

  -נפלה טעות סופר המפרט

 אין צורך באליפטיקל

האחריות על נבקשכם לשנות כמקובל  4.5 23 7
 הציוד עוברת ללקוח ביום האספקה

הסעיף בחוברת  האמור
 המכרז עומד בעינו

ליתן אחריות למשך תקופה של  נדרש 4.6 23 8
 שנים לכל המכשירים נבקש להחריג 5

כמקובל בענף את האחריות על 
(: נלוויםהאקססוריז)אביזרים 

מזרנים/כדורים/ פלטות / משקולות 
חודשים  3-6יד וכדומה ולהגבילה ל

כמקובל במכרזים מסוג זה וכפי 
 ספקיי הציוד.\שניתן ע"י יצרני 

                   החרגת האקססוריז 
אביזרים נלווים( מסעיף )

 האחריות מקובלת

בעייתי להעמיד מכשיר חילופי תוך  9.4 25 9 
שעות לאור המגוון הגדול של  48

 לא מקובל



וד במכרז והמרחק של מקום חדר הצי
הכושר )דימונה(והצורך בתיאום 

מבקשים   - הובלה ומתקינים
להאריך את משך הזמן לאספקת 

יום מתום הזמן  14מכשיר חליפי ל 
  הנדרש

נקשכם להוסיף כי באחריות המזמין  9.6 25 10

לפתוח קריאת שירות לשם ביצוע 

 בדיקת תקינות במועד הרצוי לו

 מקובל

על כל מכשיר מופיעות הוראות  5 34 11
הפעלה בשלוש שפות :עברית אנגלית 

 .וערבית כמתחייב בחוק הספורט
בנוסף קיימות חוברות הפעלה 

באנגלית הוראות תחזוקה / נהלי 
נא -בעבריתקריאת שירות וטיפולים 

 אישורכם

 מקובל

חברתינו מבצעת הדרכות מקצועיות  6 34 12

אך לא מבצעת  לצוותי המאמנים

מבחני הסמכה ולא מעניקה תעודת 

הסמכה בסיום הדרכה. יש להוריד 

 את המילים מבחן והסמכה מהסעיף.

 מקובל

 שלאחרנבקשכם להוסיף... מיום  ה'10 35 13
  הקריאה.  פתיחת

 מקובל

 –ש"ח לכל יום איחור  1000קנס של  ה' 10 35 14
 מדובר בקנס מוגזם מידי יש להפחיתו

 כמקובל . ₪  150ל

 מאושר חלקית 
 -הקנס יופחת לגובה 

 לכל יום איחור ₪  200
אפשרות להחליף / להחזיר  למזמינה 11 35 15

חודשים  6ציוד שסופק והותקן עד 
עד לשווי   מיום ההתקנה מכל סיבה

.מדובר בסעיף לא  מההזמנה 5%של 
הוגן חצי שנה זה פרק זמן ארוך מידיי 

חודש. אחריי חצי  'יש לקצרו למקס
שנה לא ניתן יהיה למכור מכשיר זה 

מערכו במיוחד שמדובר  30%יכוי נב
 במחיר מכרז

 מאושר חלקית
 

 3 -פרק הזמן שונה ל
 חודשים 

 

המחיר ישאר כפי שמופיע בהצעה  12 35 16
 –חודשים מיום ההתקנה  24למשך 

בשל ההתייקרויות התכופות קיים 
נבקשכם  קושי לשמר מחיר לשנתיים.

 להקטין לשנה

 מקובל

א מופיע במכרז מקום למלא מפתח ל 13 35 17
 .  7+  6עלויות לשנים 

העלות המבוקשת הינה 
מערך כל  5%בשיעור 

 מכשיר
המכשירים האירוביים כל   נדרש 9 36 18

)למעט הספינינג (יכללו מסכיי מגע 
חברתינו לא מייצרת  הוטלוויזי

 עם מסך מגע. 4מדרגות פריט מכשיר 
לאור העובדה שמדובר במכשיר 

שכמעט ואינו מאפשר צפיה 
 -)בגלל אופי הפעולה הבטלוויזי

מספקת  שחברתינוטיפוס( במכשיר 
אלה מסך לד בלבד, לכן  הטלוויזיאין 

נבקש לגשת במכשיר זה ללא 
  הטלוויזי

אין צורך במכשירי מדרגות 
 ואופני ספינינג 

המכשירים הנדרשים הם 
אלו המופיעים בטבלה 

 במסמכי המכרז



עם מסילה שהמהירות נבקש לגשת  12.1 36 19
 23קמ"ש ולא  20המקסימאלית שלה 

)מעט מאוד רצים במהירות קמ"ש
מסילה זו , ש(קמ" 20שמתקרבת ל

מוגדרת כמסחרית ועומדת בכל 
   דרישות המפרט ומעבר לכך.

 מקובל

הגדרתם  דרישה למעצור לא  1 36 20
אוטומטי של מסלול הריצה בעת 

לידיעתכם  שאין עליו מתאמנים.
מדובר ברכיב בטיחותי חיוני חשוב 

במקרה ומתאמן השאיר  –)שתפקידו 
את המכשיר עובד וירד ממנו מבלי 

אוטומטית את לכבות אותו ,לכבות 
המכשיר ולמנוע נפילה בעקבות עליה 
בשגגה של מתאמן אחר שלא ישים 
לב לכך שהמכשיר עובד ויעלה עליו 
ויסכן את עצמו(רכיב זה קיים אצל 

מרבית הספקים  הוא מופיע כדרישת 
חובה כמעט בכל המכרזים וחבל 

 לוותר

רכיב זה הינו דרישת חובה 
 גם במכרז דנן.

מפרט  5 36 21

 כללי

לכל הציוד האירובי יכולת  נידרשת
עבודה למשקל מתאמן מקסימלי של 

ק"ג לפחות. חלק ממכשירינו  180
)אליפטיים למיניהם ואופניים(יש 

 159משקל  מתאמן מקסימאלי של 
ק"ג )נבקש אישור  1ק"ג פער זניח של 

לחריגה שולית זו )במסילת הריצה 
המשקל המקסימאלי: בריצה הוא 

נא  ק"ג 220ק"ג ובהליכה  180
 אישורכם

 מקובל

 –מועד אספקה למסירת הציוד    22
ימים מיום חתימת הסכם  30בתוך 

 90-נבקש לשנות ל –ההתקשרות" 
 יום.

 מקובל

במפרט הטכני קיימים  .1   23
מפרטים לאליפטיקלים 

ולמדרגות נעות, אך בטבלה 
 אין דרישה למכשירים אלו. 

 

 לעיל 6ראה סעיף 
 אין צורך באליפטיקל

 

         
 
 
 
 

 בברכה,
         

 דוד לוי,
 מנהל מחלקת הרכש        
 עיריית דימונה        
         


