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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
 המחלקה למכרזים

9683795-03פקס:    9683774/3385-03טל':     7505101 ראשון לציון   15159ת.ד.  , 68דרך המכבים   
********************************************************************************************* 

 25.8.2020    :ךמועד אחרון להגשת תשובות בתארי

 
 בהרההתשובות לשאלות 

 בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.
                    

              מכרז מס': 11/2020

 אספקת שירותי תחזוקת מעליות עבור יחידות מינהל המחקר החקלאינושא:  

 (12:00)עד השעה  7.9.2020 :מועד אחרון להגשה
 

 https://www.mr.gov.il/OfficesTenders: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי  שכתובתו :הטופס מפורסם*  
        http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx  :שכתובתובאתר האינטרנט של המינהל ו                                
 

 הסעיף מס"ד
המופיע  

 במכרז

 תשובה פירוט השאלה

 
 07:00-16:00ה מהשעה -ימים א –שעות פעילות וזמני תגובה  3ב.7

 12:00עד השעה  07:00ימים ו' וערבי חג: מהשעה 
 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 

  –נבקש לשנות   
קריאה שתתקבל במוקד הספק בתוך שעות הפעילות הרגילות )להלן: 

 שעות  4 עד"קריאה רגילה"( תטופל 
 

 בתוך / עד = אותה משמעות.

קריאה שתתקבל במוקד הספק מחוץ לשעות הפעילות הרגילות )להלן:   
"קריאה מיוחדת" ו/או "קריאת לילה",( תטופל כך שהמעליות 

 למחרת יום העבודה הראשון 10:00תפעלנה לא יאוחר מהשעה 
למחרת יום  10:00יחל הטיפול בהן לא יאוחר מהשעה  נבקש לשנות –

 העבודה הראשון.
 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 

 בתוספת מע"מ לקריאה ₪300בתשלום בסך של   
 מעמ.₪ +  385-ל נבקש לשנות – 

 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 

 להוסיף קורוזיה / חלודה.נבקש  4.1 
 

 במכרז זה. 4.1 חלודה מופיע בסעיף
.כך שבקשתכם  ה = חלודהקורוזי

 מקובלת
  -נבקש למחוק סעיף זה 5.1 

והמערכות תהיה על חשבון הזוכה, ותכלול את כל אספקת החלפים 
התיקונים אשר נדרשו על ידי הבודק המוסמך לפני מועד תחילת 

לעיל[ ואשר טרם בוצעו 1)1.2ב. (7ההתקשרות במכרז זה ]מסעיף .
 1בנספח  -ומפורטים בדו"ח הבודק המוסמך המצורף 

 
חיר , בעת כניסה לשירות נבצע יישור קו ותועבר הצעת מלא מקובל)

לכל מה שצריך לבצע ולאחר אישור תבוצע. במידה ולא תאושר תוחרג 
 מהסכם שירות זה.(

 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 
 12דו"ח בודק = נספח 

הספק מתחייב להחליף מיד, הכל על חשבונו בלבד, כל חלק אשר נפגם  5.2 
 את המילה נפגם. נבקש למחוקו/או התבלה בתוך תקופת  ההסכם, 

 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 

קריאות מיוחדות לאחר שעות הפעילות ועבודות שאינן בשל  למעט 5.5 
 בלאי.

 
 
 
 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 
 
 
 
 
 

https://www.mr.gov.il/OfficesTenders
http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx
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המזמין ישלם את הוצאות מכבי האש ויציג הוכחת  - יש לעדכן 7 
 תשלום ויתבצע זיכוי בתשלום השוטף.

 

 מקובל,
יפעיל את יובהר כי, במידה והמשרד 

מכבי האש, המשרד ישלם, יציג הוכחת 
 תשלום ויעביר חיוב לספק הזוכה.

 
באם הספק יודיע מעל פעמיים על מגבלה בהקשר זה רשאי המשרד   

סעיף  נבקש למחוקהמשתמע מכך,  -לראות באמור הפרת חוזה על כל 
 זה.

 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 

 5.1התייחסנו לכך בסעיף  8.5 
 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 

לרבות מקרים של אי המצאות/נוכחות של איש האחזקה בשטח בגלל  8.7 
 נסיבות

 –פתאומיות, וידאג למציאת פתרון וקבלת אישור תוך תקופה זו 
 סעיף זה היות וזה יכול לגרום לעיכוב בעבודה. נבקש למחוק

 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 

ולמסור רשימת מספרי טלפונים בהם ניתן להשיג עובד  - נבקש למחוק 8.8.1 
ההודעות לתורנים מגיעות דרך מוקד  -בעל רכב בשעות הלילה 

 ההודעות ומנהל תורן.
 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 

העובד התורן של הספק יהיה מצויד במערכת תקשורת  - נבקש למחוק 8.8.2 
 אתרו במהירות.ניידת )מירס/ טלפון סלולרי( כך שניתן יהיה ל

הספק מתחייב למסור למזמין רשימת טכנאים הכולל מספר נייד בין 
ההודעות   -היתר לצורך ביצוע תיקונים  מעבר לשעות העבודה 

 לתורנים מגיעות דרך מוקד ההודעות ומנהל תורן.
 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 

 בתיאום מראש ומבעוד מועד - נבקש להוסיף 8.9.1 
 

 מקובל

ח ואינם כלולים במסגרת ההסכם יבוצעו על ”תיקונים אשר ידרשו בדו 8.9.3 
ידי הספק בהתאם למצוין  בדו"ח ובהתאם להוראות הסכם זה לגבי 

 בכפוף לאישור הצעת מחיר נבקש להוסיף –תיקונים 
 

 הבקשה נדחית, –לא מקובל 
יובהר כי אין הצעות מחיר, במכרז זה 
המחיר הינו שנתי לשרות מקיף מלא 

All in  16ובנספח  9כאמור בסעיף 
 

יום ובכפוף לנימוק, עם אופציה  60בהתרעה של  - נבקש להוסיף 8.11 
 לשיפור.

 

 ימים. 10בהתרעה של מקובל 

מחיר הקנס יקבע על ידי  המזמין באישור יועץ בקרת השרות ועומד  א.8.12 
 ₪. 500 -ל נבקש לשנותלכל מקרה לחוד  ₪2,500 על סך מקסימלי של  

 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 

 .10%-ל נבקש לשנות ב.8.12 
 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 

על הזוכה או על היצרן יהיה להחזיק חלקי חילוף כאמור בסעיף  .8.5 
למשך  נבקש לשנותשבע שנים לפחות,  לתקופה של6ב( 5+(7ב))7.

 תקופת השירות.
 

 הבקשה נדחית – מקובללא 
 

 בעת כניסה לשירות.התייחסנו לדוח הבודק  9 
 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 
 לעיל 5.1כרשום בסעיף 

 

מחיר השירותים כולל את המיסים אשר חברת השירות צריכה לשאת  17 
 בהם לפי החוק.

 

 17סעיף  בכלמקובל וכאמור 

 תאריך תחילת ההצמדה שנה מתחילת העבודה. א.18 
 

הוראת תכ"ם  על פי לא ניתן לשינוי,
"כללי הצמדה" 7.5.2.1  

 
 

משפט  נבקש למחוק –וזאת ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמין  ג.23 
 זה.

 

 הבקשה נדחית –לא מקובל 

 ביטוח 
 :2סעיף 

 

 בכותרת הסעיף יתווסף המלל: "משלוב עם אחריות מקצועית". .1
 יבוטלו המילים: "כולל נזקי גרר". 1ס"ק  .2
 : תבוטל המילה ")שנה(".2ס"ק  .3
 500,000המלל הבא: "בתת גבול אחריות על סך : יתווסף 4ס"ק  .4

 למעט רכוש עליו פעלו במישרין."₪ 
 (".4) 2: יתווסף המלל: "למעט המפורט בסעיף 6ס"ק  .5
 : תמחק המילה "וכל" ובמקומה ירשם: "ובגין כל".7ס"ק  .6

 הבקשה נדחית. .1
 הבקשה נדחית. .2
הבקשה נדחית. ככל וייחתם הסכם  .3

עם ספק שתקופת הביטוח 
ניתן יהיה  –ונה משנה בביטוחיו ש

 למחוק בהסכם.
 הבקשה נדחית. .4
 הבקשה נדחית. .5
 הבקשה נדחית. .6
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 ביטוח 
 :3סעיף 

 

 למקרה ולתקופה.₪  4,000,000-: גבול האחריות ישונה ל3ס"ק  .1
יתווסף המלל: "בשיעור  "מרמה ואי יושר עובדים":  - 4ס"ק  .2

 מגבולות האחריות בפוליסה". 10%
"אובדן מסמכים": לאחר המילים "אובדן מסמכים"  – 4ס"ק  .3

 מגבולות האחריות בפוליסה". 10%יתווסף המלל: ""בשיעור 
 הארכת תקופת הגילוי: תמחק המילה "לפחות". – 4ס"ק  .4
 תמחק המילה "וכל" ובמקומה ירשם: "ובגין כל". - 5ס"ק  .7
 

 הבקשה נדחית. .1
 הבקשה נדחית. .2
 הבקשה נדחית. .3
לרכוש  הבקשה נדחית. הספק רשאי .4

 תקופת גילוי ארוכה יותר
 הבקשה נדחית. - 5ס"ק  .5

 ביטוח 
 

 :4סעיף 
 

 בכותרת הסעיף יתווסף המלל: "משלוב עם צד ג'". .1
 ימחקו המילים "חבות הייצרן". – 1ס"ק  .2
 תמחק המילה "אחריות". –שורה שלישית  1ס"ק  .3
 תמחק המילה "תקלות". –שורה רביעית  1ס"ק  .4
המתחילה במילים "במידה והספק תמחק כל הפיסקה  - 1ס"ק  .5

 אינו היצרן".
תמחקנה המילים "לשנת ביטוח" ובמקומן ירשם  – 3ס"ק  .6

 "ולתקופה".
 תמחק המילה "לפחות". –( 2) 4ס"ק  .7
 תמחק המילה "וכל" ובמקומה ירשם: "ובגין כל". - 5ס"ק  .8
 

הבקשה נדחית. בהסכם חתום ניתן  .1
להציג בגבול משולב אולם גבול 

יות סך גבול האחריות צריך לה
האחריות של שני הביטוחים )צד 

 שלישי וחבות מוצר יחד(.
הבקשה נדחית. קיימת חלופה לפיה  .2

ניתן להציג אישור ביטוח חבות 
מוצר נפרד מטעם המבטח של 

 היצרן.
 הבקשה נדחית. .3
 הבקשה נדחית. .4
 הבקשה נדחית. .5
הבקשה נדחית. ככל וייחתם הסכם  .6

עם ספק שתקופת הביטוח 
 ניתן יהיה –משנה בביטוחיו שונה 

הבקשה נדחית. הספק רשאי לרכוש  .7
 תקופת גילוי ארוכה יותר.

 הבקשה נדחית. .8
 

 ביטוח 
 

 5סעיף 

: בסוף הסעיף יתווספו המילים "למעט בביטוח חבות 3ס"ק  .1
 המוצר וצד ג'".

: בסוף הסעיף יתווספו המילים "אין בביטול כדי לגרוע 8ס"ק  .2
 פי דין".מחבות המבוטח ו/או זכויות במבוטח על 

 הבקשה נדחית. .1
 

 הבקשה מאושרת. .2

 ביטוח 
סעיף ב' 

)עמוד 
28) 

 הבקשה נדחית. בשורה השנייה ימחקו המילים "וכל עוד אחריותו קיימת".

 ביטוח 
סעיף ג' 

)עמוד 
28) 

 הבקשה נדחית. בשורה שלישית ימחקו המילים "לכל המאוחר שבועיים".
 

 ביטוח 
עמודים 

46-49 

כל הערות לעיל  – 26-29המופיעים בעמודים כפילות הסעיפים 
 .46-49יחולו בהתאמה גם על כל הסעיפים במופיעים בעמודים 

אין מדובר בכפילות. הסעיפים 
מופיעים  26-29המופיעים בעמק 

מופיעים  46-49במכרז ובעמ' 
 בהסכם. 

כל התשובות מתייחסות לסעיפים 
 המקומות. 2-המופיעים ב

 
 

 בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.
 

______________________________ 
 שם המציע חותמת וחתימה 


