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 15/2021מכרז פומבי מס'  - 1הודעת עדכון מס' 

 של מתקני משחק ומדע לגן "ויצמן" בפתח תקוה עבודות אספקה והתקנהמכרז לביצוע 

 דן:יהננו לרכז בטבלה שלהלן שאלות ובקשות של משתתפי המכרז ותשובות החברה לצ .1

 תשובת החברה  השאלה  סעיף המסמך

תנאים כללים 

 -למכרז 

תנאים 

  -להשתתפות 

 תנאי סף 

השלים   –  8.1סעיף   "המציע 
ראשיומסר   בשלוש   כקבלן 

שקדמו  האחרונות  השנים 
לפחות  ההצעה,  הגשת  למועד 
מתקנים  עם  אתרים  שלושה 
המפורטים  המתקנים  מסוג 

המכרז א'  במחירון  (, 3)מסמך 
כמפורט במפרט הטכני )המצ"ב 

א' של 4כמסמך  כספי  בהיקף   ,)
מע"מ   ₪  500,000לפחות   ללא 

 כל אחד".

 

המפורט  באופן  זה  סף  תנאי  שינוי 
  כל מטה, יפתח בפניכם פתח לקבלת  

בתחום  הקיימות  האפשרויות 
את   מייצגת  חברתנו  המדע.  מתקני 
ומציעה   בעולם  המובילות  החברות 

המוצ מדע  במוזיאונים מתקני  גים 
איכות  ובעלי  העולם  ברחבי  למדע 

 יוצאת דופן.

במסגרת  .א להגיש  אישורכם  נא 
פרויקטים  הניסיון  הוכחת 

משחק    משולבים מתקני 
ומתקני מדע יחד; כפי המופיע 

 בהמשך. 8.2בסעיף 
 

נא אישורכם להגיש במסגרת זו, גם 

לא כקבלן פרויקטים שבוצעו 

, אלא כקבלן משני בלעדי  ראשי

לעניין מתקני המשחק, משום שמה 

שחשוב במסגרת תנאי סף זה, זה 

 עצם היות המציע בעל ניסיון. 

 ללא שינוי.   ריישאהסעיף  

תנאים כללים 

 -למכרז 

תנאים 

  -להשתתפות 

 תנאי סף 

היתר   –  8.3סעיף   "למציע 
התקנה בתוקף למתקנים אותם 
תקן  דרישות  לפי  מציע  הוא 

1498 ." 

"המשתתף יצרף  – 10.8סעיף 

להצעתו אישור כי הינו בעל 

היתר התקנה בתוקף למתקנים 

אותם הוא מציע לפי דרישות 

 ". 1498תקן 

נודה לשינוי תנאי הסף, באופן כזה 

שניתן יהיה להגיש במסגרת ההצעה  

יק מוצר מאושר על או תאישור תקן  

ידי מכון התקנים בצירוף התחייבות 

המציע להמציא תקן מלא עם סיום 

 . ההתקנה

 הסעיפים נשארים ללא שינוי.

תשריט השטח המועד למתקני   תכנון 

 המדע

למסמכי   שצורף  לתשריט  בנוסף 

קובץ   לקבלת  נודה   DWGהמכרז, 

 לשם תכנון השטח. 

 DWGלא ניתן להעביר 

 

קיימת האפשרות להגיש שתי האם    תכנון

 ? אופציות תכנוניות

 כן

 האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.  .2
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על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו  

            במסגרת הצעתו.  

 בכבוד רב,                                                                                                                        

 בע"מ  לפיתוח פתח תקווה החברה                                                                                                          
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