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# 

סעיף 
 תשובה פירוט השאלה במכרז/הסכם

1.   

האם כל הביקורות לפני 
משחקים/אירועים יבוצעו רק ע"י 
מנהל בטיחות בספורט מאושר ע"י 

משחקים  6 -התמ"ת? מדובר על כ
בשבוע, כולל ימי שישי, שבתות וערבי 

 חג

 חיובי
לגבי התייחסות המשתתף לגבי 

ראה  –מספר המשחקים בשבוע 
הערכת משחקים וארועים 

. יובהר כי לא בנספח ב' למכרז
  משחקים בשבוע. 6מתקיימים 

2.  
 1.1.1סעיפים 

– 
1.1.2  

האם כל העדכונים בתיק המתקנים 
 ראה ניסוח הסעיפים –חיובי  במהלך השנה כלולים בשכ"ט המוצע 

3.   
האם הטיפול ברישוי כלול בתכולת 

 העבודה?
 

ראה פירוט השירותים בסעיף 
 למכרז 1.2

האם תכולת העבודה כוללת ביצוע    .4
 אינטגרציה למערכות חירום?בדיקת 

ראה פירוט השירותים בסעיף 
 למכרז 1.2

5.   

האם תכולת העבודה כוללת ייעוץ 
שוטף בנושא בטיחות בספורט, 
בטיחות אש, בטיחות בארועים ומתן 

 חוות דעת שוטפות?

ראה פירוט השירותים בסעיף 
 למכרז 1.2

6.   

האם תכולת העבודה כוללת 
השתתפות בפגישות עבודה שוטפות 
עם צוות היכלי הספורט בנושא 

 בטיחות?

ככל שהפגישות נחוצות לצורך 
הענקת השירותים כמפורט 

 למכרז 1.2בסעיף 

7.   

האם תכולת העבודה כוללת פגישות 
הכנה לפני אירועים, משחקים, 
ישיבות הפקה, מנהל ליגה, הנהלת 

 הקבוצות וכו'?

ככל שהפגישות נחוצות לצורך 
הענקת השירותים כמפורט 

 למכרז 1.2 בסעיף
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# 

סעיף 
 במכרז/הסכם

 תשובה פירוט השאלה

 7.3סעיף   .8
 

רכישת המכרז, יש לבטל סעיף זה, 
 בפועל לא נדרש

 
 מקובל. הסעיף יימחק

9.   
 איך משקללים את הצעת המחיר? 

לנספח ב'  1.6ראה סעיף 
במכרז. ההצעה הזולה ביותר 

 1.1.1היא זו שבסכימת סעיפים 
 תהיה הנמוכה ביותר 1.1.4 –

10.   

האם מנהל בטיחות בספורט שאינו 
מקצוע מוסמך"? כהגדרה רישוי "בעל 

עומד בתנאי  1968עסקים תשכ"ח 
 הסף?

 7תנאי הסף מפורטים בסעיף 
 למכרז

עורך סיור הבטיחות טרום משחק    .11
 צריך להיות ממונה בטיחות ספורט?

עורך הסיור צריך להיות מנהל 
 בטיחות כהגדרתו במכרז

האם יש חובת נוכחות למשך כל    .12
 חיובי המכרז

 
 

מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה במכרז, כשהוא מכתב זה 
 ידי המציע. אי צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה.-חתום על

 
 

 
__________________ 

 חתימת המציע                


