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 וינגייט ארלס אורד צ' המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם  

ל המכון הלאומי למצוינות בספורט על ם גדולים שלהיכלל במאגר קבלנים לפרויקטי  2021/03הזמנה מס' 
 וינגייט שם אורד צ'ארלס 

 1 הבהרה מס'

בספו למצוינות  הלאומי  וינגי המכון  צ'ארלס  אורד  שם  על  מבקשהמכון")  יטרט  לשאלות    "(,  נשאלו  שלהשיב 
 להלן:  שכמפורט בטבלה  , הכל בהליךבאמצעות מי מהמשתתפים  

 זמנה ה

 תשובה שאלה  סעיף מס'

מנת   כללי   .1 על  האם  להבהיר  הגיש  למתבקש 
להיכלל צורך    בקשה  יש  במאגר, 

תשלום   או  השתתפות  דמי  בתשלום 
  אחר.

 .  שלילי

להבהיר   י כלל  .2 הגשת  האם  מתבקש  במסגרת 
להגיש   יש  במאגר,  להיכלל  הבקשה 

   .ערבות הצעה

 .  שלילי

בה   כללי   .3 התקופה  מהי  להבהיר  מתבקש 
 שומים במאגר.יהיו ר םהקבלני

רשומים   הקבלנים  יהיו  שבמהלכה  תקופה 
זב בשלב  מוגבלת  אינה  והמכון  מאגר    יהיה ה, 

שסווגו   לקבלנים  לעת  מעת  לפנות  רשאי 
לרבות  צלאגר  במ שונות,  עבודות  ביצוע  ורך 

הצמיחה.   האצת  בפרויקט  הכרוכות  אלה 
או  המכון   המאגר  את  לרענן  רשאי  יהיה 

   .דלהחליפו בעתי

מ כללי   .4 להבהיר  הקבלנים  מתבקש  כמות  הי 
 . לדרישת המכון במאגרשיכללו 

של    אשר  מציעכל   הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי 
תנאי  יע  המכון, בכל  התנאים  מוד  ויתר  הסף 

בהזמנההנק בקשתו  ואשר    למאגר,   ובים 
תאושר במאגר  המכון  להיכלל  ידי    ל יכל  ,על 

 הקבלנים. במאגר 

יתקי כללי   .5 האם  להבהיר  מפגש  מתבקש  ים 
ספקי/ציעיםמ מהגש  ם סיור  ת  כחלק 
להיכ עוהצה במאגר,  ת  קבלת  לצורך  לל 

 . הליךל  הבהרות

ההליךבמ מצ  סגרת  מפגש  יתקיים  יעים.  לא 
לקיי זכותו  על  שומר  גש  מפם  המכון 

ספקי/מציעים מ  םסיור  תחרותי  כחלק  הליך 
לקבלנים  של   פרטנית    במאגר. שיסווגו  פנייה 

  ייעודית   עבודה/כלומר, לפני ביצועה של מטלה
יהיה רשאי לדרוש מ הקבלנים  כלשהי, המכון 

להתלוות   במאגר  קבלנים  המסווגים  לסיור 
ידרשו   שלגביה  הרלוונטית  לעבודה  המתייחס 

המס  את  לבמאגר  וגים  והקבלנים  הגיש 
 . הצעתם

להבהיר   2  .6 האחרון  מתבקש  המועד  מהו 
וכ  לרישום הבהרה  מהו  לשאלות  ן 

לרישו האחרון  הצעה    םהמועד  להגשת 
 במאגר.  להיכלל

 אגר.להזמנה להיכלל במ 4ף סעיראו 

  9  ג'יום  הינו עד ליום  רישום  המועד האחרון ל
; המועד האחרון  12:00בשעה    2021,  פברוארל

יום  להגיש הצעה להיכלל במאגר הינו עד ליום  
 . 12:00בשעה   2021, פברוארל  10' ד

 

 



יש לצרף אהיר  להבהאם   6  .7 יזה מסמכים 
במאגר,   להיכלל  מסמכי  להצעה  מלבד 

 עמודים(.    16ההזמנה )

ב  לאמור  מופנים    ה להזמנ  6סעיף  המציעים 
 . רף להצעהלצ שישוהמידע לעניין המסמכים 

האם  9.8  -ו 9.1  .8 להבהיר  במאגר  קבלן    מתבקש 
עבודות  יחויב   דרישת  בביצוע  לפי 

 ך. המכון לכ

עבודה  כל לפני    ככלל, יפנה  /ביצוע  פרויקט 
לק במאגר  ב המכון  המסווגים  בבקשה  לנים 

הצעל העבודות  קבל  לביצוע  קונקרטית  ה 
המבהלי פרטנית".ך  "פנייה  כל    כונה  על 

נערכה שעבורם  את    הקבלנים  להגיש  פנייה 
במוע הקבלן  הצעתם  בפנייה.  הנקוב  ובאופן  ד 

זוכה  יוכרז כאשר יגיש את ההצעה המיטבית  
 ויקט.  פודה/ה ת העבצע אויב

המכון יהיה רשאי לבחור קבלן מהמאגר ללא  
פרטנית פנייה  של  דעתו    ,הליך  שיקול  פי  על 

זו,ב.  הבלעדי המכון  יפ  מסגרת  הקבלן  נה  אל 
התקשרות לצור הע  ך  בודה  לביצוע 

תב  .בלנית/הפרויקטהק על  ההתקשרות  וצע 
שנקב   מחיר  הצעת  שעבורו    קבלןאותו  בסיס 

ר של  זה  בהליך  הפנייה,  למאגר  נערכה  ישום 
   הקבלנים. 

להמת 9.1  .9 קבלן  בקש  האם  ג  שסוובהיר 
פנייה  כל  גשת הצעה לבמאגר מחויב בה

 אליו.  פרטנית שתופנה

אליו  במאגר  המסווג  קבלן   פנה  שהמכון 
הצעה  גשלה פרטנית  הליך  במסגרת  ת  פנייה 

 . לפנייה יהיה מחויב להגיש מענה 

כי   לגרוע  תשומת הלב  זכותו  על  המכון שומר 
מהמ יגיש  קבלן  שלא  ככל    הצעה /מענה אגר, 

   . תלפנייה פרטני

מפרט  להבהיר    מתבקש 9.2  .10 יש  האם 
בביצוע   הקבלנים  את  שמחייב 

 .  העבודות

יוגדרו   הביצוע  ותוכניות  הוק"  מפרטי  "אד 
שתתבקש.   פרויקט/עבודה  לכל  פנייה  בנוגע 

במאגר  פרטנית   המסווג  קבלן  יגיש  עבורה 
הפרויקט,  הצעה תיאור  את  תכולתכלול  ת  , 

אחר  מסמך  כל  וכן  זמנים  לוחות    העבודות, 
בפני  שהמכון  רלוונטי   להביאו  לנכון  יימצא 
הצעתםשל  הקבלנים הגשת  לרבות  ם   ,

מפרטיםתוכ לביצוע    ניות,  נוספים  ודגשים 
   ות.העבוד 

ז 9.2  .11 האם  להבהיר  בהליך  מתבקש  כייה 
נקבע פרטנית  סמך    תפנייה  על  רק 

 . ממחירון דקלצעת המו ת הקבלן הנח

להזמנה,    9.2בסעיף  ם מופנים לאמור  מציעיה
להגדי רשאי  המכון  פרטנית לפיו  פנייה  בכל    ר 
מחיר  הצעת    , לרבותגם פרמטרי מחיר נוספים

המכון  בנוס   .פאושליתבמתכונת   רשאי  ף, 
פרטנית   פנייה  בכל  סף  תנאי  גם  להגדיר 

   פרמטרי איכות. ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



כיצד 9.3-ו 9.2  .12 להבהיר  הליך    מתבקש  יתבצע 
קבלניתחרותי   כשהבין    תשלוםם 

פאושלי, הוא  העבודות  לביצוע    שנקבע 
כי לב  מגישים  במאגר  הקבלנים    בשים 

   ון דקל. הנחה ממחירהצעה המבוססת  

מ להבהמציעים  הליך    דילתבקשים  בין 
העבודה   חלוקת  לבין  למאגר  הרישום/סווג 

שסווג בפו הקבלנים  בין  לצורך    ועל  במאגר. 
נ במאגר,  זה  דרסיווג  בשלב  הקבלים  שים 

עומדי  להוכיח לההאם  וכן  בתנאי הסף  גיש  ם 
דקל.   ממחירון  כהנחה  מחיר  המכון  הצעת 

יהיה רשאי לחלק עבודות לקבלנים הרשומים  
 ההצעה הכספית האמורה. על בסיס במאגר 

רשאי   יהיה  המכון  כל  בנוסף,  לפני  לערוך 
תחרותי  ה הליך  עבודה/פרויקט  של  קצאה 

ובמסגרתו   פרטנית"  "פנייה  המכונה  נוסף 
הצעל עבור  דרוש  ייעודית  מחיר  ת 

  רטנית פנייה פהעבודה/הפרויקט. במקרה זה,  
עלי ותתבצע  על    ת פאושלי  מתכונת פי  -כול  או 

מטרה" "תקציב  כך,  בסיס  לצורך  הקבלנים  . 
במ לנקוב  הנחיתבקשו  ו/או  פאושלי  ה  חיר 

פאושלי המכון  ממחיר  ידי  על  -על  שייקבע 
אומדן   אחרת ו/או  בסיס  תחרותית  דרך    בכל 
   . ןי המכושתיקבע על יד 

להבהיר 9.7  .13 תקופת  מתבקש  במהלך    האם 
במאגר הקבלניםהיכללות  יידרשו   ,  

המכון    םהמסווגי לפקודת  להעמיד 
   .רבות ביצועע

מתבבנו להבהירסף,  קבלן  ההאם    קש 
יידרש  הזוכה   פרטנית  להעמיד  בפנייה 

בלפקודת   ערבות  יצוע  המכון 
ביצוע    ליתפרויקט  אלצורך  -דעבודות 

   . הוק

כי   לא    שיסווגו   קבלניםהמובהר  במאגר 
לפנדרשי להעמיד  המכון  ם  ערבות  קודת 
 .  כללית

מ  לדרוש  רשאי  יהיה  יוכרז  ן  קבלהמכון  אשר 
פרטניבזוכה  כ תוקצה    תפנייה  שעבורו  או 

עבודות/פרוי לביצוע  להעמיד  ,  קטמטלה 
ערבות  הפרויקט/ העבודות  צועבילכתנאי    ,
להעמיד  ביצוע,   יידרש  שהקבלן  גם  כמו 

ביטוח מסמ   אישורי  נוסף  רלוונטי  ך  וכל 
 שיידרש על ידי המכון. 

יחד עם שאר   ועל המציעים להחזירו חתום ההליךחלק בלתי נפרד ממסמכי  וההומסמך הבהרה זה מ
 למאגר  הגשת ההצעה מועדב ההליךמסמכי 

 

 בברכה,

הלאומי  המכון   –מכון וינגייט 
 למצוינות בספורט 

 י לאשר האמור בהבהרה זו הרינ 

_____________________ 
        חתימת המציע             


