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 תשובת הרשות  שאלת הבהרה                                                                מסמך  נושא                 סעיף מספר

המזגנים המוצעים הינם  ב'      1
 בעלי תו תקן ישראלי 

אנו מבקשים להבהיר כי תנאי הסף כאמור הוא שעל המזגנים לעמוד  5.3
ישראלים רשמיים, כך שבכל מקום בו נזכרת במסמכי בתקנים 

"תו תקן" הכוונה היא  -המכרז/ההזמנה להציע הצעות, דרישה ל
לקיומו של אישור תקן רשמי )אישור ת"ר( לדגם המזגן, ולא בהכרח 

 גם ל"תו תקן".
בין אם הם מיוצרים  -הסבר: מזגנים הנמכרים ומשווקים בישראל 

חייבים להתאים לתקן הישראלי  -לארץ בישראל ובין אם הם מיובאים 
 (; 1חלק  994הרשמי )

תקן", כי אם -אלא שמזגנים מיובאים, אינם מחויבים בקבלת "תו
בקבלת אישור ת"ר )תקן רשמי( שניתן ע"י מכון התקנים הן לדגם 

שנים(,  4-המזגן המיובא בעת אישורו לראשונה על ידי המכון )אחת ל
משלוח מאותו הדגם המגיע לארץ,  והן במועד שחרורו מהמכס של כל

ורק לאחר שמשלוח זה עבר בדיקות כתנאי לשחרורו לידי היבואנים, 
 לשווקים;  -ומהם 

בהקשר זה יובהר שחיוב יצרנים בחו"ל להכפיף את מפעלם לביקורות 
של מכון התקנים הישראלי, אינו תמיד דבר ריאלי, ודווקא משום כך 

י המחייב, נדרשים כל וכדי להבטיח את העמידה בתקן הרשמ
המזגנים המיובאים להיבדק גם בעת הגעתם למחסני המכס ולהימצא 
מתאימים לתקן כתנאי לשחרורם )וראו הסבר בעניין הבחנה הקיימת 

בין מוצרים מיובאים עליהם חל תקן רשמי לבין מוצרים כאמור 
בע"מ  1979רון תעשיות -טל 7961/03בבג"ץ  -המיוצרים בארץ גם ב

 נבו"(.-סחר, התעשייה והתעסוקה, פורסם ב"מאגרנ' שר המ
מבוקש אפוא להבהיר בזאת למשתתפי המכרז כי תנאי הסף כאמור 
משמעו שעל המזגנים לעמוד בתקנים ישראלים רשמיים, כך שבכל 
-מקום בו נזכרת במסמכי המכרז/ההזמנה להציע הצעות, דרישה ל

)אישור ת"ר(  "תו תקן" הכוונה היא  גם לקיומו של אישור תקן רשמי
 לדגם המזגן מאת מכון התקנים, ולא בהכרח גם ל"תו תקן".

לעניין זה נוסיף ונציין שמשכ"ל  העורכת את המכרזים עבור הרשויות 
המקומיות וגם רשויות אשר ניגשות עצמאית למכרז כגון :עיריית 

בוטלה .  דרישת תנאי הסף
כל •  במפרט הטכני צוין כדלקמן: 
המזגנים יהיו בעלי תו תקן 
ישראלי/אמריקאי/אירופאי/ 

אוסטרלי או בעלי אישור תקן 
 רשמי שניתן ע"י מכון התקנים. 
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ראשון לציון,ת"א ,פ"ת,עפולה,דימונה ביטלה אף היא את הדרישה 
הוגה אצלה בחלק ממכרזי המזגנים אותם ערכה לתו תקן שהיתה נ

 בעבר . 
לצד רשויות אלו חברת טורנדו עובדת במוסדות כמו:נמל חיפה 

ואשדוד,חברת חשמל לישראל,רשת אורט,דואר ישראל,בז"ן ,קמ"ג 
,בזק,התעשיה האוירית לישראל שאף היא ביטלה את הדרישה לתו 

 תקן ,משרדים ממשלתיים וכדומה 
ה.המחיר כוללת הובלה,  ב' 2

אספקה והתקנה כולל 
 מנוף במידת הצורך..

הרמה אלא אבקש הבהיר כי ההתקנה איננה כוללת הנפה /מתקן  6.3
וסעיף  9בסעיף  10בתוספת תשלום כפי שמפורט במסמך ב' עמוד 

 , תוספות הנפה.10

 מקובל. הסעיפים תוקנו בהתאם. 

אישור  3
-ביטוח
אופי 

העסק
 ה

אופי  אחר
 העסקה

מתן שירותי הזנה ולהחליף -אבקש להסיר את הסימון תחת אחר 
 למתן השירות הנכון.

 ראה נספח ביטוחי חדשעודכן 

לתת מזגן העונה על כל הדרישות הטכניות אך על יחידת האם ניתן        4
 הפנים שלו מופיע שם 

 דגם המזגן ללא שם החברה המספקת?

יש לצרף מסמך מהיבואן / יצרן 
שהמזגן הנ"ל מיוצר ע"י החברה 

המספקת. בכל מקרה על המעבה 
 והמאייד יהיה שם זהה.

 -מסמך ב'  תפוקת מזגנים   5
מספר פריט 

מופיע גם  4
 ך ג'במסמ

 מאושר BTU 35,500בתפוקת מזגן מיני מרכזי  3%נבקש סטייה של עד 

 מקובל. הסעיפים תוקנו בהתאם.  ימי עבודה  3שעות ל  72נבקש לעדכן מ  מסמך ב'   תפוקת מזגנים 8 6
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 תוקנו בהתאם. מקובל. הסעיפים  ימי עבודה  3שעות ל  72נבקש לעדכן מ  מסמך ג'  אופן ביצוע השרותים 10.1 7

 -מסמך ג'  איסור הסבת ההסכם 29 8
 סעיף ח' 

נבקש לעדכן שעבודות ההתקנה מבוצעות על ידי קבלני משנה , 
 האחריות על ההתקנה הינה של הספק הזוכה

 אין שינוי בסעיפים. 

תקופת האחריות ושרותי  30.2 9
 התחזוקה

 -מסמך ג' 
 סעיף ט' 

למעט במקרה בו הנזק נגרם נבקש להוסיף בשורה אחרונה לסעיף: 
כתוצאה ממעשה מרשלנות או בזדון מצד העירייה ו/או צד שלישי ו/או 

 במקרה בו נעשה תיקון במוצר שלא בידי הספק ו/או מי מטעמו

הבקשה התקבלה חלקית: 
התווסף הנוסח שלהלן למעט 

מקרה בו הנזק נגרם בזדון מצד 
העירייה ו/או צד שלישי ו/או 

ן במוצר במקרה בו נעשה תיקו
 שלא בידי הספק ו/או מי מטעמו.

מסמך ג'  אחריות ושיפוי בנזיקין  34 10
 סעיף י' 

 מקובל. נבקש למחוק בשורה הראשונה לבדו ולהוסיף יהיה אחראי על פי דין 

מסמך ג'  אחריות ושיפוי בנזיקין  35 11
 סעיף י' 

 מקובל  נבקש למחוק בשורה הראשונה לבדו ולהוסיף יהיה אחראי על פי דין

מסמך ג'  אחריות ושיפוי בנזיקין  37 12
 סעיף י' 

 מקובל נבקש להוסיף בשורה האחרונה בכפוף להודעה מראש ובכתב 

 לא מקובל מבקש למחוק את המילה ''כל'' בשורה הראשונה  מסמך ג' ביטוח   13

למחוק את המילים ''וכל עוד קיימת אחריות שבדין'' בשורה מבקש  מסמך ג' ביטוח 38 14
השניה ולהחליפן במילים ''ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או חבות 

 שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם 3מוצר,למשך 

 מאושר

סעיף זה הוא סעיף אחריות ומקומו -למחוק את הסעיף כולומבקש  מסמך ג' ביטוח 42 15
 בפרק האחריות ולא בפרק הביטוח 

 מאושר

אחרי המילים ''יהיה הספק אחראי לנזקים'' להוסיף את המילים על פי  מסמך ג'  ביטוח  44 16
 דין ועל פי הסכם.

 לא מאושר 

נספח אישור קיום    17
 ביטוחים ''אופי העסקה''

 עודכן נספח ביטוחי אופי העסקה אינו מתאיםסעיף   
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נספח אישור קיום    18
ביטוחים ''גבול 

 האחריות''

 עודכן נספח ביטוחי לא נקבעו גבולות אחריות מבוקשים  

נספח אישור קיום    19
ביטוחים ''פירוט 

 האישורים''

 עודכן נספח ביטוחי הקוד שגוי  

הסעף מתיחס לפרוק תקרה ככל  הבהרה האם זה לפי מטר מרובע?מבקשים      8 20
הנדרש לביצוע ההתקנה 

 מושלמת.

פתח  -עודכן במסמכי ההליך  ,האם זה מדגם ארבונד? 80*60האם מדובר לגבי גריל פתח שירות      23 21
 60/  60הגריל 

 

 

 

 רב,בכבוד                                                                                                                                                                             
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