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1
07.04.2021 

 

 לכבוד

 7021/0משתתפי מכרז 

 

 הסכם מסגרת לקבלת שירותי מנופים גדולים ובמות הרמה במתקני החברה -7021/0מכרז הנדון : 

 

 הנדון.הליך להלן התייחסות החברה לשאלות הבהרה שהתקבלו ל .1

הסר ספק, בקשות להבהרות, שינויים או הסתייגויות שלא נענו או שלא אושרו באופן מפורש על למען  .2

 הליך. יוותרו כמות שהן במסמכי ה -ידי החברה 

 הנכם נדרשים לצרף מכתב הבהרות זה להצעתכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה במציע. .3

 

 
 
 

  בברכה,
 

 מאיה בן דור, עו"ד
 מחלקת רכש והתקשרויות

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pei.co.il/
mailto:maya_b@pei.co.il


       
    

                 
 מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

#263762 

 www.pei.co.ilאתר החברה  I 0246120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות  
 maya_b@pei.co.ilדוא"ל  I  2018353-730:פקס I 5539528-09 :טלפון

מס"ד 
 השאלה

 תשובה שאלה   כללי

1 

 16סעיף 

 למכרז

הדוחות הכספיים שלנו הינם 
מידע סודי ולכן לא נצרף 

אותם להצעתנו. אם אתם 
מבקשים לוודא יחסי איתנות 
פיננסית ספציפיים או עמידה 

של החברה באמות מידה 
נוכל לספק  -פיננסיות כלשהן 

אנא שנו  עליהם אישור רו"ח.
  .את הסעיף בהתאם

 

 נדחית. הבקשה 

2 

 16סעיף 

 למכרז 

היתר להובלת מטענים 
מסוכנים אינו רלבנטי 

לפעילות השכרת במות 
הרמה. אנא שנו את הסעיף 

 בהתאם

 הבקשה נדחית. 

במסגרת העבודות נדרשת הובלה 

ולכן ההיתר הנ"ל נדרש  חומ"ס של

 ויש לצרפו למסמכי המכרז. 

3 

 -חוזה 

נספח א' 

 :14סעיף 

 –מטר  28המכרז מציין במת 
האם הכוונה לגובה עבודה או 

 גובה רצפת הסל?
 28במות עם גובה עבודה  -

מטר מאפשרות להרים בסל 

 ק"ג 230עד 

במות בהן גובה רצפת הסל  -

מטר מאפשרות  28הוא 

ק"ג ברוב  450להרים בסל 

טווח העבודה של הבמה, 

ק"ג בקצה טווח  230

העבודה של הבמה. האם 

 זה מספק?

 
 

הכוונה לגובה העבודה : גובה 

מטר, משקל מקסימלי  28הזרוע 

 . ק"ג 230

4 

נבקש כי עבור פרק במות  נספח ד'
הרמה תמחקו את הדרישה 

לביטוח אחריות המוביל. 
מאחר ואנו מובילים רק ציוד 

דרישת  –שלנו ולא שלכם 
 ביטוח זו מתייתרת

 

 . מקובל

5 
בביטוחי צד ג' אנא מחקו את  נספח ד'

 329לקוד הדרישה 
 

 . לא מקובל
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6 

נבקש כי תשנו את סעיפי  נספח ד'
האחריות והביטוח בהסכם כך 

שנזקים לבמות ההרמה או 
לצד ג כלשהו )רכוש או 

שייגרמו על ידי הספק   גוף(
או מי מטעמו יהיו באחריותו, 

אך נזקים כאמור שיקרו על 
ידי המזמין או מי מטעמו יהיו 
 באחריות המזמין ועל חשבונו

 

נספח ד' מתייחס הבקשה נדחית. 

לביטוח. ההערה היא כללית ולכן לא 

 מקובלת.
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