
  
 
 

 

 בתחום בדיקות/יעוץ שירותי למתן 03/2020 מכרזמענה לשאלות הבהרה 
 החברה ומתקני לאירועים חשמל מערכות

 

חברה לניהול קריית ספורט תרבות  –בהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו מודיעה בזאת אריאל  .1

והחברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה ספורט ואומנויות בע"מ )להלן:  בע"מ ופנאי בירושלים

 "(, על שינויים בהליך כדלקמן.החברה"

ניתנה ואין מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם 
 משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

 

המסמך או הנספח  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 תשובה נוסח השאלה

 2הדרישה לבודק רמה  2.1 תנאי סף סעיף  1
 3המעסיק מהנדס בודק רמה 

אינה הגיונית. בדרך כלל 
הפוך המהנדס מעסיק המצב 

 בעלי רמה נמוכה יותר

הדרישה היא 
הגיונית בגלל שרוב 
הבדיקות הן ברמה 

  2של בודק 
 בודדים במקרים

 נדרשו( בטחון וליתר)
 בודק של שירותים

 3 ברמה
 שרותיובמקרה זה, 

 משנה כקבלן יבוצעו
 זוכהה של כשכיר או

 . זה במכרז
בדיקות  10הדרישה לביצוע  2.2 תנאי סף סעיף  2

למערכות חשמל  אדווק
ות או ספורט בבאירועים תר

אנה הוגנת ומונעת מבודקים 
כנסה  מנוסים עם ותק ונסיון

למכרז. חוקי החשמל שלפיהם 
בודקים אינם מבדילים בין 
אולם ספורט לבית חרושת 

ליצור תרופות או אתרים 
צריך להיות  דרישה. הםרפואיי

כמות של בדיקות באתרים 
גון עד כבעלי הספק מסוים 

 250( או מעל 2אמפר)בודק 250
 (3אמפר )בודק 

חברת אריאל אמונה 
על הפסטיבלים 

והאירועים 
קיימים המת

בירושלים, מתוקף 
עובדה זו נדרש נסיון 

באירועי חוצות 
אירועי תרבות 

ופסטיבלים. אופי 
העבודה אינו תואם 
את העבודה במתקן 

 קבע. 

בהתאם לשיטת הניקוד אי  8.1 בדיקת ההצעה 3
נקודות  30אפשר להגיע ל 

 5מבלי ביצוע של לפחות 
של  10בדיקות נוספות על ה

איננו הסף. ז"א שתנאי הסף 
בדיקות.  15בדיקות אלא  10

דבר זה לא הוגן ומראה 
שהמכרז תפור על אדם 

 מסוים.

סעיף שיטת הניקוד 
שונה, מצ"ב הטבלה 

 המעודכנת.

 



  
 
 

 להלן התיקון לשיטת הניקוד: 

הניקוד  הקריטריון
 המירבי

 אופן ביצוע הניקוד

 ליווי אירועים כיועץ חשמל

 

, של תרבות ו/או 2015-2020בין השנים  היועץשליווה כל אירוע  30
 10 כוללאנשים,  5,000אומנות ו/או ספורט בו נכחו לכל הפחות 

 2ב יזכה את המשתתף  2.2שבסעיף האירועים הנדרשים בתנאי הסף 
 נקודות אפשריות. 30-עד ל נקודות

 

ניסיון עבודה עם משרדי 
ממשלה ו/או חברות 

ממשלתיות ו/או רשויות 
ו/או תאגידים מקומיות 
  עירוניים.

עבודה בתחומי ייעוץ בתחום מערכות חשמל )לרבות בניסיון  15
התנהלות( אל מול למשרדי ממשלה ו/או חברות ממשלתיות ו/או 

כל  2015-2020, בין השנים רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים
 15נקודות, עד לסך של  3עבודה עם גוף להלן, יזכה את המשתתף ב

 .  ותנקוד

 

 5מקום מושבו של התאגיד הוא בירושלים, יקבל  -במקרה של תאגיד 0-5 משרדו של המציע בירושלים
 נקודות

 

"( על מנת לעבור לשלב ג' של הניקוד המזערינקודות במרכיב האיכות )להלן: " 30על המשתתף לקבל לכל הפחות 
 המכרז. משתתף שלא יקבל את הניקוד המזערי הנדרש הצעתו תפסל.

   

 הבאה: הנוסחהוהוא ינוקד על פי  50%בחינת הצעת המחיר: למרכיב זה יהא משקל יחסי של  – שלב ג' 2.1.1

 

 

יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה,  .3
 שלילית מאת החברה.

ההצעות במכרז הינו עד  להגשת אחרון להזכירכם, המועד אין שינוי ביתר מסמכי המכרז ו/או דרישותיו. .4
 .בדיוק 12:00בשעה  29.6.20ליום שני 

לחתום בכל עמוד מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים  .5
 בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי המכרז.

 

 בברכה,   

 אורי מנחם
 מנכ"ל     

 הצעת המחיר הנמוכה ביותר

______________________________ 

 הצעת המחיר הנבחנת

50 × 

 

 = ניקוד מרכיב מחיר להצעה

 הנבחנת


