תאריך 17 :בדצמבר 2018
לכבוד
משתתפי מכרז 7/2018
ג.א.נ,.
הנדון :קובץ שאלות ,תשובות והבהרות מס' 1
מכרז מס'  7/2018לאספקת והתקנת מושבי האצטדיון
במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב  -יפו
.1

מצ"ב קובץ שאלות ,תשובות והבהרות מס'  1למכרז שבנדון (להלן" :המכרז").

.2

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום בתחתית עמוד
זה.
בכבוד רב,
עידו שמיר ,מנכ"ל

אל:

הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ
תל אביב ,קריית עתידים ,בניין מס'  ,2קומה שנייה
הנני מאשר קבלת המסמך במלואו  7 -עמודים.
הנני מסכים לכל האמור במסמך זה.
קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז ,על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה זה ,הבנתי את
תוכנם ,משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי
כוללת התחשבות בכל מסמכי המכרז ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.
שם המציע:

____________________

חתימה וחותמת של המציע:

____________________

שם/שמות החותם/החותמים:

____________________

-2הבהרה מס' :1
סעיף  28למכרז  -בקשה לדחייה של מועד הגשת ההצעות (ובהתאמה  -גם מועד התקנת הדוגמאות).
תשובה:
המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום  ,31/12/2018בשעה .12:00
התקנת המושבים באצטדיון תתבצע במהלך השבועיים שלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,ולכל
המאוחר עד ליום .14/1/2019
הבהרה מס' :2
סעיף  5למכרז  -הכנת תכניות ,אספקה של חומרי גלם ,ייצור ומשלוח מאירופה ,לוקחים לפחות  90יום
ליציאת המשלוח הראשון .יש לתקן בהתאם את הדרישה להתקנה ברבעון הראשון של .2019
תשובה:
סעיף  5למכרז יעודכן כדלקמן:
"המועד המשוער להתקנת המושבים באתר הוא ברבעון השני הראשון של שנת "...2019
הבהרה מס' :3
סעיף  9.4למכרז  -תחזוקת מושבים לתקופה של  24חודשים ממועד סיום ההתקנה.
מתבקשת הבהרה שמדובר בתיקון של ליקויים בייצור ו/או בהתקנה של הכיסאות ,ולא מדובר בתיקון או
החלפה של נזקים כתוצאה מוונדליזם.
תשובה:
במסגרת מסמכי המכרז לשלב ב' יוגדר שהקבלן יהיה אחראי לתקן ,ובמסגרת זמני התיקון שיוגדרו ,גם לתיקון
נזק כתוצאה מזדון ,אולם יהיה זכאי לתשלום בגין מחיר החלפת הרכיב הפגום .התייחסות מפורטת לנושא
תיכלל במסמכי המכרז לשלב ב'.
הבהרה מס' :4
סעיפים  7.1.2ו 7.2.2-למכרז  -נרשם כי "המושבים יתאימו למרווחים ,באותה שורה ,של  50ס"מ מינימום
מציר לציר" ,וכנ"ל בסעיפים  7.3.2ו 7.4.2-בהתייחס למרווחים של  60ס"מ.
מתבקשת הבהרה האם הכוונה ל 50-ס"מ (או  60ס"מ ,לפי העניין) ממרכז כיסא למרכז כיסא.
תשובה:
הכוונה למרווח מציר מרכז הכיסא לציר מרכז הכיסא הסמוך.
הבהרה מס' :5
סעיף  27למכרז יעודכן כדלקמן:
"אופן ומועד הגשת ההצעות הטכניות
 .27ההצעה הטכנית תוגש במעטפה סגורה."...

-3הבהרה מס' :6
סעיף  35למכרז  -בקשה לאפשר גם ניסיון בהתקנות של "מתקנים מורכבים" אחרים ,לרבות מתקני ישיבה
מסוגים שונים במרחב הציבורי שאינם בהכרח מושבים באצטדיון.
לעניין זה" ,מתקנים מורכבים"  -כל מתקן עשוי מתכת ו/או פלסטיק ,שמשקלו עשרות עד מאות ק"ג,
והמיועד לשימוש כל אדם במרחב הציבורי ,ובין מכלוליו יכולים להיות גם אלמנטים חשמליים ו/או
אלקטרונים ו/או עשויים זכוכית.
תשובה:
הבקשה נדחית.
הבהרה מס' :7
סעיף  35למכרז -
א .בקשה להרחבת טווח השנים ל( 2011-2018-במקום  ,)2014-2018לאור המספר המצומצם של
אצטדיונים  /אמפי-תיאטראות בארץ בהם מעל  4,000מושבים.
ב .בקשה לאפשר ניסיון בהתקנות כנדרש גם בהיכלי ספורט ואולמות ספורט ,מאחר שהדרישות לגבי
מושבים ,כולל לאופן חיבורם והתקנתם ,זהות הן לאצטדיון חיצוני והן להיכל ספורט.
תשובה:
סעיף  35למכרז יעודכן כדלקמן:
"למציע ניסיון בהתקנת מושבים (לא בהכרח מתצורות המושבים המוצעות במסגרת ההצעה) בלפחות שני
( )2אצטדיונים פתוחים ו/או אמפי-תיאטראות פתוחים ו/או היכלי ספורט ו/או אולמות ספורט ,כאשר בכל
אחד מהם הותקנו לפחות  4,000מושבים ,וההתקנה הסתיימה במהלך השנים 2009-2018 2014-2018
וקודם למועד האחרון להגשת ההצעות.
"אצטדיון פתוח" או "אמפי-תיאטרון פתוח"  -גם במצב של קירוי חלקי ,ובלבד שהמושבים חשופים לתנאי
מזג האוויר.
"היכלי ספורט" או "אולמות ספורט"  -בתנאי ששיטת ההתקנה של המושבים בהם הייתה דומה לשיטת
ההתקנה הנדרשת באצטדיונים ואמפי-תיאטראות.
לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה ימלא המציע ויגיש את טופס .4
יצוין ,כי ככל שהמציע מבקש להסתמך לצורך כך על פרויקטים שבוצעו על ידי המציע באמצעות קבלני-
משנה להתקנות ,יידרש המציע להתקשר עם אותם קבלני-משנה (או לפחות אחד מהם) גם לצורך ביצוע
הפרויקט הנוכחי (וכאמור בסעיף  33לנספח א' (המפרט הטכני) .במקרה שההתקשרות עם קבלן-המשנה
להתקנות כאמור לצורך ביצוע הפרויקט הנוכחי איננה אפשרית ,תהא המזמינה רשאית לאשר התקשרות
עם קבלן-משנה להתקנות חלופי ,בעל ניסיון מתאים ,ולפי שיקול דעתה".

-4הבהרה מס' :8
סעיף  37.2למכרז  -בקשה לאפשר ניסיון ביחס למושבים המוצעים גם באצטדיונים (פתוחים) ו/או אמפי-
תיאטראות (פתוחים) שהתקיימה בהם אולימפיאדה (ולא רק למונדיאל).
תשובה:
סעיף  37.2למכרז יעודכן כדלקמן:
"הנמצאים בישראל ו/או במדינות האיחוד האירופי ו/או אנגליה ו/או ארה"ב ו/או דרום אמריקה;,
ולחלופין  -שהתקיים בהם מונדיאל/אולימפיאדה ובתנאי שהמושבים המוצעים עומדים בכל דרישות
התקינה לפי המפרט הטכני (עמידות אש ,קרינה ,חוזק ויציבות);"...
הבהרה מס' :9
האם בשלב ב' של המכרז יובא בחשבון ציון האיכות של הכיסאות משלב א' ,או שהכיסאות ייבחרו בשלב ב'
רק על בסיס מחיר?
תשובה:
כאמור בסעיף  59למכרז ,הקריטריון העיקרי לבחירה בשלב ב' הוא המחיר ,למעט כאמור במסגרת סעיף 61
למכרז לעניין האפשרות למסור את ביצוע הכיסאות האנטי-ונדלים" למציע אחר ,שאינו הזוכה העיקרי,
שקיבל ביחס למושבים אלה ציון איכות גבוה יותר.
כמו כן ,אין באמור כדי לגרוע מסמכויותיה הכלליות של המזמינה בהתאם למסמכי המכרז וכל דין.
הבהרה מס' :10
סעיף  - 60מוגדר שלשלב ב' של המכרז (הצעת המחיר) ניתן יהיה להגיש רק אופציה אחת מכל סוג כיסא.
נבקש שלא להגביל את מספר הדגמים (מכל תצורה) להצעה ,ולשמר בידי המזמינה את חופש הבחירה
ביניהם.
תשובה:
הבקשה תיבחן במסגרת גיבוש מסמכי המכרז לשלב ב'.
הבהרה מס' :11
בטופס  3למכרז מופיעה "הצהרת יצרן המושבים" .במקרה שהיצרן הינו תאגיד זר ,האם ניתן לתרגם את
המסמך ולהגישו מתורגם לאנגלית?
תשובה:
מאושר כמבוקש  -מצ"ב כנספח  1נוסח באנגלית של הטופס.

-5הבהרה מס' :12
סעיף  15למפרט הטכני  -מוגדר כי על הכיסאות להיות עשויים ב"-תבנית ניפוח" .קיימים בשוק כיסאות
רבים המיוצרים בתבנית הזרקה ולא בניפוח (ניפוח משמש לכיסאות מחומר שנקרא  ,HDPEאך אינו
משמש בכיסאות מפוליפרופילן או פוליאמיד) .האם ניתן לאשר גם כיסאות בתבנית הזרקה?
תשובה:
מאושר כמבוקש.
הבהרה מס' :13
סעיף  23למפרט הטכני  -מה הכוונה ב"חיזוקים לסירוגין אל השלח"? אם הכיסאות רתומים לרום
המדרגה  -הם רתומים לכל האורך אל רום המדרגה ,כפי שמקובל באצטדיונים מודרניים בעולם.
תשובה:
בחלק מצורות העיגון אל הרום  -ובעיקר בשיטה המעגנת מספר כיסאות ,באמצעות מסילה משותפת ,לרום
המדרגה  -מופיעים כוחות פיתול ומומנטים על הפרופילים שעשויים להשתפר משמעותית עם חיזוק אל
השלח .קצב החיזוק משתנה על פי פרטי ההתקנה ,וניתן יהיה להתייחס לכל מקרה לגופו רק לאחר הצגת
ההתקנות לדוגמא.
הבהרה מס' :14
סעיף  35למפרט הטכני  -בקשה לבטל את הדרישה לבצע איטום בכל חור שקודחים בבטון ,שכן בזמן
החדרת העוגן הוא ממילא חורץ את דרכו פנימה.
תשובה:
הבקשה נדחית.
הבהרה מס' :15
סעיף  47למפרט הטכני  -בקשה לאשר שסימון מספר השורה לא יהיה על הכיסא עצמו אלא על המדרגות,
וכן בקשה לאשר שמספור השורות לא יהיה באחריות ספק הכיסאות.
תשובה:
לרשות שיקול הדעת לקבוע האם סימון מספר השורה יהיה על הכיסא עצמו או על המדרגות .במקרה
שתבחר בסימון השורות על המדרגות ,הדבר לא יהיה באחריות הקבלן.
הבהרה מס' :16
מצ"ב כנספח  2פרוטוקול כנס משתתפים וסיור קבלנים שנערך ביום .4.12.2018

-61 נספח
FORM 3 - DECLARATION BY THE MANUFACTURER OF THE PROPOSED SEATS
[to be separately completed by the manufacturer of each type of the proposed seats]
To
The Tel Aviv-Yafo Economic Development Authority
Tender no. 7/2018 for the Supply and Installation of Seats at the Bloomfield Stadium
1.

We acknowledge that ______________________________ (the "Bidder") has proposed
seats of type _____________________________ (the "Seats") for the above referenced
tender (the "Tender").

2.

We confirm that we are the manufacturers of the Seats.

3.

We confirm that the Bidder is  an authorized representative by us with respect to the
Seats, or  an authorized importer by us with respect to the Seats, or  an authorized
distributor by us with respect to the Seats in Israel, or  other:
______________________________ [to be completed].

4.

The information regarding the Seats which is contained in Form 4 of the Bidder's proposal
- is complete and correct.

5.

The information regarding the Seats which is contained in the Bidder's technical proposal,
including Form 6 - is complete and correct.

6.

The Seats comply with the requirements stipulated in the Tender's Technical
Specifications.

7.

In the event that the Bidder is selected as the Successful Bidder, (i) we will supply the
Bidder with the Seats and all the components thereof, at such dates as to enable the Bidder
to comply with its obligations pursuant to the agreement; (ii) we will support the
installation of the Seats, and will ensure that the installation will be carried out by licensed
and authorized personnel, under our coordination and supervision; (iii) we will provide
warranty for the Seats of at least 24 months as of the completion of installation, and with
respect to color and toning - of at least 5 years; (iv) we will supply the Bidder with spare
parts for the Seats for a period of at least 24 months as of the completion of installation
(or a longer period as shall be stipulated in the Invitation for the 2nd Stage of the Tender
(Price Proposal)).

8.

We acknowledge that the Tender will be governed exclusively by the Israeli law, and that
the sole and exclusive jurisdiction with respect to the Tender and the works will rest with
the competent courts in Tel-Aviv-Yafo.

-79.

The Bidder is authorized to receive, on our behalf, any legal submissions with respect to
the Tender and the works, unless we will provide you with a prior written notice
nominating an alternative authorized representative in Israel for such purposes.

The Manufacturer's
Signature and Stamp

Date

Attorney's Signature and Stamp
I hereby declare and certify with my signature
that the signers on behalf of the manufacturer are
authorized signatories on its behalf and are
entitled to bind it for the purposes of the Tender
and the works.
I hereby certify that the signers on behalf of the
manufacturer appeared before me, and after
being warned by me that they would have to
affirm the truth and that they would be subject to
the penalties set forth under law if they failed to
do so, confirmed the accuracy of the above form
and signed it before me.

Date

