
 2220/02שאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 

 לאספקה והתקנה של מתקני ספורט וציוד כושר לחדר כושר במרכז הספורט אריאל

 מס"ד

המסמך או  
הנספח אליו  
מתייחסת  
 ההבהרה

עמוד וסעיף 
 מענה פרוט השאלה  רלוונטיים

1.  

תנאים  
כללים  

להשתתפות  
במכרז ותנאי  

 המכרז

סעיף   4עמוד 
 ד' 3.1

בעקבות הקורונה כמות הפרויקטים ברשויות מקומיות בשנתיים  
 האחרונות היה קטן מאוד עד אפסי. 

 מבקשים לתקן את דרישת הסף ל 

בהיקף   2017-2022פרויקטים לפחות ברשויות מקומיות בשנים  3
 ₪.  500,000של 

 מאושר

2.  

תנאים  
כללים  

להשתתפות  
במכרז ותנאי  

 המכרז

סעיף   4עמוד 
3.3 

הוציאה לפני כשנה קו מוצרים אירוביים    TECHNOGYMחברת 
 הקודם.    EXCITEשהחליף את קו ה    EXCITE LIVEחדש וחדשני 

לצרכי     EXCITEמבקשים לאשר את הניסיון עם ציוד מסדרת ה 
 ניסיון. 

 מאושר

  18עמוד  הסכם  .3
 5.3סעיף 

מבקשים להבהיר כי החיווט אותו אנו מבצעים הינו משקע 
 והתקשורת ועד למכשיר.החשמל 

 מאושר

  20עמוד  הסכם  .4
 9.4סעיף 

 מאושר ימי עבודה  2מבקשים לתקן ל 

  25עמוד  הסכם  .5
 17.1סעיף 

₪ לכל יום   500מבקשים לקבוע את הפיצוי המוסכם לגובה של 
 איחור. 

 לא מאושר 

טופס הצעת   .6
 משתתף 

ציוד   30עמוד 
 אירובי

 מוצרים שונים . תחת פרק זה ישנם מכשירים מקווי 

 SKILLהינם מסדרת ה   5,6,8סעיפים 

 GCהינו אופניים מסדרת אופני ה    9סעיף 

מבקשים לאשר כי לא כל הציוד בפרק זה הינו מקו מוצרים אחד  
 כמבוקש.

 מאושר

טופס הצעת   .7
 משתתף 

  32-33עמוד 
ציוד כוח 

 )סלקטורים( 

: מבקשים להציע מכשיר משולב המכיל פעולת  24-25סעיף  .1
 פרפר ופרפר הפוך. 

 
של    SELECTION: בסדרת  מוצרי ה  34סעיף  .2

TECHNOGYM  .לא קיים מכשיר סקוואט בעמידה 
  PLמבקשים להציע מכשיר סקוואט נטען פלטות 

 .PUREמסדרת ה 
 
 

לא קיים מכשיר  SELECTION: בסדרת מוצרי ה   37סעיף  .3
לתלת ראשי בלחיצה מטה. קיים מכשיר לתלת ראשי  

 בפשיטת מרפק בישיבה. מבקשים להציע מכשיר זה. 

מאושר ובתנאי  
שכמות המכונות  
והסלקטורים לא  
יפחת מהדרישה  

 במכרז

 

 

 מאושר

טופס הצעת   .8
 משתתף 

ציוד   34עמוד 
כוח 

ומשקולות 
 חופשיים

 43סעיף 

ק"ג בקפיצות של    42עד   4זוגות מ  24מבוקש סט משקולות של 8
 ק"ג.  2

 אם לוקחים את המשקלים הבאים 

4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 

,38,40,42 

 כמבוקש. 24זוגות ולא   20מתקבל סט של  

ובתנאי שכמות  מאושר 
המשקוליות והמשקל  

המצטבר לא יפחת מהדרישה 
 במכרז



  3זוגות כך שאין צורך ב  10סטנדים של  2זוגות נכנסות ב 20
 סטנדים. 

 אנא אשרו שינוי זה. 

טופס הצעת   .9
 משתתף 

ציוד   35עמוד 
כוח 

משקולות 
חופשיים 
PLATE 

LOADED 

 הערה בסוף

 PLATEכמות ה "קרניים" לתליית משקולות משתנה ממכשיר 
LOADED    אחד לשני. מבקשים לתקן כי בכל מכשיר יותקנו

 כמות ה"קרניים" המקסימליות האפשריות. 

מאושר ובתנאי שכמות  
הקרניים המצטברות לא  
 יפחת מהדרישה במכרז. 

המפרט   .10
 הטני

  47עמוד 
מכשירים  
אירוביים  
 מפרט כללי 

 8סעיף 

 ראו שאלה בסעיף טופס הצעת המשתתף. 

 . מקווי מוצרים שוניםתחת פרק זה ישנם מכשירים 

 SKILL הינם מסדרת ה  5,6,8סעיפים 

 GC הינו אופניים מסדרת אופני ה  9סעיף 

מבקשים לאשר כי לא כל הציוד בפרק זה הינו מקו מוצרים אחד  
 כמבוקש.

 

 מאושר

המפרט   .11
 הטכני

  48עמוד 
קרוס 

טריינר אורך  
 צעד משתנה 

 ס"מ   83מבקשים לתקן את אורך הצעד המקסימלי ל   –סעיף ד' 

 

תוכניות    TECHNOGYMשל   VARIOבמכשיר ה  –סעיף ו' 
האימון הינן לפי מטרה ולא לפי קבוצות שרירים. מבקשים 

 להוריד דרישה זו כחובה.  

 

  83הינו  VARIOאורך הצעד המקסימלי במכשיר ה  –סעיף טו' 
 לתנועת המתאמן. ס"מ עם גובה משתנה בהתאם 

 מבקשים לאשר שינוי זה  

 סעיף ד

 מאושר

 

 סעיף ו

 מאושר

 

 סעיף טו

 מאושר

המפרט   .12
 הטכני

  48עמוד 
קרוס 

טריינר אורך  
 צעד קבוע

 TECHNOGYMשל  SYNCHROאורך מכשיר ה  –סעיף יב' 
 ס"מ.  218הינו 

 מבקשים לאשר שינוי זה.  

 

 - סעיף טז'

האליפטי בעל אורך צעד קבוע  ההתנגדות המקסימלית למכשיר 
 וואט מבקשים לאשר שינוי זה.  600הינו 

 סעיף יב 

 מאושר

 

 סעיף טז

 מאושר

המפרט   .13
 הטכני

  49עמוד 
אופני כושר 

ישיבה  
נמוכה עם 

 משענת 

 סעיף ה'

וואט מבקשים    600ההתנגדות המקסימלית באופני הכורסה הינו  
 זה.  שינוילאשר 

 

 מאושר



14.  

 

 

 

 

 

 

 

תנאים  
כלליים  

להשתתפות  
במכרז ותנאי  

 המכרז

 

 

 

 

 

סעיף   2עמוד 
 2.3ו 2.2, 2.1

שבועות מיום קבלת צוו תחילת    9לספק ולהתקין תוך  נידרש
  .לפחות מתוך שאר הציוד 80%עבודה  את כל הציוד האירובי ו
שבועות את יתרת הציוד שלא   14בנוסף יש לספק ולהתקין תוך 

 סופק. 

מדובר בלוח זמנים לא סביר מועד אספקה המקובל בענף הכושר  
 מרגע קבלת ההזמנה.  יום 90-120הוא 

מרבית היצרנים נמצאים והיות ו  היות ולא מדובר רק בציוד מדף
בסין )שלנו גם בארה"ב( זמן השינוע הימי ארוך ובמיוחד לאור  

מפעלים רבים בארה"ב ובסין    :המצב הקיים בעקבות הקורונה
מלאה וכך גם נושא ההובלה הימית   ת ייצורזרו לתפוקלא ח

 בעיות קשות בשרשראות האספקה.כל אלה גרמו לוהצ'יפים 

היא חברת   החברה היחידה שיש לה יתרון משמעותי בסעיף זה
במידה ותתעקשו על דרישה זו תנתן  אגנטק המייבאת מאיטליה .

לעומת שאר אגנטק עדיפות משמעותית ולא הוגנת לחברת 
ובכך תפגעו בעקרון חשוב בחוק    ים שלא יוכלו לגשתהמתחר

 .עקרון השיויוןהמכרזים 

ולאפשר אספקה  2.6אנו מבקשים מלכתחילה לנהוג עפ"י סעיף 
יום  90או לחילופין תוך  חודשים ממועד הודעת הזכיה 4תוך 

 .יום  120הציוד והיתרה תוך  80%אספקה של 

לא מאושר. המכרז נשאר  
 ללא שינוי בנקודה זו. 

 מהות המכרז   .15

סעיף   2עמוד 
2.8 

 18ועמוד 
 5.8סעיף 

נבקש להחריג את האחריות   - שנים 5נידרשת אחריות למשך  
ידיות,משקולות,כדורים, מוטות וכו'  של האביזרים הנילווים  

 . לחצי שנה כפי שהיצרנים מקנים ובהתאם לנהוג בענף

מאושר חלקית לתקן את  
האחריות לאביזרים הנלווים, 

 שנים.  2ידיות, כדורים ל 
משקלות ומוטות מכל סוג 

 הדרישה נשארת ללא שינוי. 

 מהות המכרז   .16

סעיף   2עמוד 
2.8 

 37ועמוד 
 7סעיף 

 7+   6מופיע שהחברה רשאית לרכוש אחריות שנתית לשנה 
  7סעיף  37מהצעת המציע לפריט ואילו בעמוד    8%בעלות של 

 . נא הבהרתכם -נידרש לתמחר את האחריות לשנים הללו  

המכרז נשאר ללא שינוי:  
החברה רשאית לרכוש  

אחריות שנתית החל מהשנה 
השישית ועד לשנה השביעית 

ל עד  )כולל( בעלות שנתית ש
 מהצעת המציע לפריט  8%

17.  

 

 

 

 תנאי סף 

סעיף   4עמוד 
 ד'

השנים  3נידרש ניסיון עם שלוש רשויות מקומיות לפחות ב
 אש"ח )ללא מע"מ(לכל חדר כושר. 500האחרונות  בסכום של  

 ? 2021-  2019או   2018-2020האם מדובר על השנים  .א
חדריי כושר   3אם סיפקנו ללקוח כמו עיריית ירושלים  .ב

לא כולל מע"מ  כל אחד אש"ח  500בהיקף של למעלה מ 
האם    חדרים( 9)סה"כ  2018-2020בכל אחת מהשנים  

לקוחות שונים או שבכל שנה ניתן   9ניסיון זה תקף כ  
 להציג את עיריית ירושלים כלקוח אחד בלבד? 

כלומר:במידה והצענו לקוח  האם יש אישור לכפל ניסיון   .ג
בדרישת הניסיון של הרשויות המקומיות בהיקף של  

אש"ח .האם ניתן להציעו גם בדרישת   800למעלה מ
   אש"ח ? 800הניסיון של לקוחות מעל 

מאושר. בדוגמא  ' ב' עס
חדרי   9שניתנה זה נחשב כ 
 כושר שונים.

 מאושר ' ג' עס
 



18.  

 

 

 

 תנאי הסף 

 

 

 

סעיף   4עמוד 
3.3 

אש"ח לפני מע"מ   800נידרש ניסיון בהיקף כספי שלא יפחת מ 
)האם . 2020-  2018בין השנים לשלושה גופים לפחות בכל שנה 

 ?(2019-2021אכן הכוונה לשנים אלה או ל 

למרות היותינו החברה עם היקפיי המכירות הגדולים   .א
ביותר בארץ מדובר בדרישה לסכום גבוהה במיוחד שלא  

 זה. נהוג במכרזים מסוג 
כדיי שנוכל  ולאור האמור לעיל נבקש את הבהרתכם 
הזמנותיו  כמה מלעמוד בדרישה זו: האם ניתן לצרף את 

:חברת  השנתיות המצטברות של לקוח מסויים כדוגמת
משרד הבטחון   מוסדות חינוך תל אביב,עיריית ירושלים,

משטרת ישראל וכד' )יישות אחת וח"פ אחד( ולהתייחס  \
זאת היות ולצורך הניסיון   ?אליהן כאל לקוח אחד

:החברה למוסדות חינוך  לקוח  ספק, הלקוח הוא  יויחסי
משטרת  \משרד הבטחון \עיריית ירושלים\תל אביב
 ולא יחידת הקצה....ישראל 

יוד אינו אותו  ציש לציין שה של משרד הבטחוןבמקרה 
הבטחון רוכשים ציוד ללא   .גופיהציוד שיוצע במכרז

מסכיי מגע משיקוליי בטחון שדה ותקציב.אבל  
פלטפורמת הציוד האירובי זהה ומה שחשוב זה הניסיון  
ואיכות השירות שניתן ללקוחות אלה שרוכשים מאיתנו  

 שנים לפחות.   9בבלעדיות וברציפות מזה 
במידה ולקוח שהוצג לצורך הניסיון כלקוח שהיקף   .ב

( הוא  1אש"ח)ניספח ב'  800א מעל  הרכש הכספי שלו הו
גם רשות מקומית האם ניתן להציגו גם בניסיון הנידרש  

 ( 1כרשות מקומית?)ניספח ד'

נשאר אותו דבר הניסיון כפי 
 2020 –  2018שנכתב במכרז 

 מאושר סע' א' 
 מאושרסע' ב' 

19.  

 

 

 

 

 

 

 

בחינת  
 ההצעה

 

 

 

 

 

 

 

 

סעיף   9עמוד 
9.1 

 

 30%נקבעה שיטת  בחירת ההצעה הזוכה ע"י מתן ציון של 
 עפ"י דירוג מרכיבי האיכות .  70%למחיר ו

למרכיב האיכות גבוה מאוד    70%ראשית מתן משקל של   .א
ואינו מקובל בתחום הרכש של ציוד לחדרי כושר)בספק אם 

למכרזיי טובין ולא למכרזיי  רישת חוק המכרזים דעומד ב
בחלוקה כזאת.משקל גבוה זה  ( מעולם לא נתקלנושירות

במרכיב האיכות יפגע משמעותית ביכולתכם לקבל מחירים 
נמוכים היות ולמחיר לא ניתן המשקל הראוי  

והמקובל.בנוסף לאור העובדה שהמפרט הטכני שלכם  
מלכתחילה מפורט ומדויק ולא מאפשר לחברות שאיכות 

הציוד שלהם נמוכה להתחרות, עדיף "להשקיע" את הניקוד  
חיר מהלך שיגרום לספקים להוריד מחיר והנישכרים  במ

לידיעתכם המשקל הנהוג למרכיבי ממהלך זה תהיו אתם. 
 .  40%-20%חדרי כושר הוא מכרזיי איכות הציוד ב

בנוסף לאמור לעיל חשוב מאוד שמדדיי האיכות במכרז יהיו   .ב
כמיתים וניתנים למדידה באופן שאינו ניתן לפירוש ולא  

 ם ניתנים למדידה באופן מובהק . מדדים כלליים שאינ

לא מאושר המכרז  סע' א' 
 נשאר ללא שינוי בנקודה זו.

 זו לא שאלה! סע' ב' 

20.  

 

תנאים  
 כלליים 

 הסכם

  11עמוד 
 10.3סעיף 

  20עמוד 
 10.1סעיף 

בגלל היקף מהיקף ההזמנה . 10%של   ביצוע נידרשת ערבות
במקרה של זכיה בכל המכרז מדובר בערבות גבוהה  העיסקה 

 אש"ח  250-כמאוד שאינה נהוגה בענף חדריי הכושר 

 מהיקף ההזמנה 3%אש"ח או לעד  50נבקשכם להקטינה ל

 . 3%מאושר לאשר  



21.  

 

 

 

 

 

תנאים  
 כלליים 

 נספח ב'

 

 

 

 

 

  11עמוד 
 10.6סעיף 

  40עמוד 
 9סעיף 

להפקיד ערבות תוך שבעה ימים    נידרש 10.3סעיף  11בעמוד 
 מההודעה על זכייה. 

  21נידרש להעביר את כל ההיתרים המסמכים וכו' תוך  11בעמוד 
 ימים. 

נדרש להתחייב להמציא את  9סעיף   40לעומת זאת בעמוד
ימים מההכרזה על   5הערבות הבנקאית ושאר המסמכים תוך  

 זכיה . 

 השונים.נבקש ליישר קוו עם הסתירות הנובעות מהסעיפים  

 בשל היותינו חברה בבעלות ישירה של היצרן  ובכל מקרה 
שלא קיים אצל שאר הספקים בארץ( כל הליך   מצב) האמריקאי

  דורש את אישור הנציגות האמריקאית דבר שאורך לעיתים זמן
להגדיר משך אחיד להשלמת כל  יותר. לכן נבקש ליתר בטחון   רב

 חות הניירת כולל הערבות שלא יפחת משבועיים לפ

מאושר ומלבד שזמן  
האספקה יחשב החל מיום 

 ההודעה לזוכה.

הסכם פיצוי   .22
 מוסכם

  25 עמוד
 17.1 סעיף

  נהוג שאינו גבוהה  בקנס מדובר איחור יום לכל  ₪ 1500 של קנס
 לא מאושר  ₪  500ל להקטינו  נבקש בענף

23.  
נספח א' 

טופס הצעת 
 המשתתף 

  30עמוד 
 7סעיף 

כמות  ב  מדובר–מכשירים של מדרגות כושר נעות  2להציע  נידרש
גדולה ביחס לתמהיל הציוד,לראיה במועדונים גדולים בהרבה  

מהחדר הזה בהם יש עשרות רבות של מכשירים אירוביים 
מציבים במקרה הטוב מכשיר אחד.מדובר במכשיר שיוצר עומס  

 .גבוהה על ברכיי המשתמש ולכן חברתיינו לא מייצרת אותו

בקש לגשת במקום מכשיר זה עם מכשיר הקרוס טריינר אורך  נ
שמדמה בפעילותו האנכית   AMTצעד משתנה הייחודי שלנו 

עבודה פעולת טיפוס על מדרגות עם אופצייה ייחודית של כיוונון  
גובה המדרגה שלא קיים בשום חברה בעולם ללא העומס שנוצר  

 במכשיר המדרגה. 

     

זה על ידיינו מספק אחר תפגע  דרישה מצידכם לרכישת מכשיר 
ביכולת התחרות שלנו שכן הוא ימכור לנו אותו במחיר גבוהה  

 מאוד מהטעמים הברורים.....

 מאושר

24.  
נספח א' 

טופס הצעת 
 המשתתף 

  30עמוד 
 10סעיף 

אופניי הידיים היחידות שיש  -נידרש לגשת עם אופניי ידיים 
הינן אופני אוויר המשלבות עבודה עם   לחברתינו

נבקשכם לאשר לנו לגשת עם   הרגליים)לבחירת המתאמן(
או לחילופין לא לגשת במוצר   כפי שנעשה בדרך כלל אופניים אלו

 זה

מאושר, להגיש את האופניים 
עם התנגדות האוויר  

המשלבות פעילות של רגליים 
 וידיים

25.  
נספח א' 

טופס הצעת 
 המשתתף 

  30עמוד 
 9סעיף 

שילדת לחברתיינו אין את המכשיר המבוקש אופניי ספינינג 
  הכוללים חיבור לטלויזיה ולאימוניםאלומיניום 

במפרט זה  - וירטואליים.נבקשכם לגשת למכרז ללא מוצר זה
 קיים בטכנוג'ים בלבד 

מאושר שלא להגיש הצעה  
 למכשיר זה 

26.  
נספח א' 

טופס הצעת 
 המשתתף 

  30עמוד 
 8סעיף 

אופניי כושר מדמיי רכיבת כביש. האם מדובר   2נידרשים  
בטריינר שהמתאמן מרכיב עליהם את אופנייו האישיות ורוכב?  

 או טריינר שמהווה אופניים בעצמו? 
הכוונה לאופניים מדמה  

 רכיבת כביש כולל הטריינר 

27.  
נספח א' 

טופס הצעת 
 המשתתף 

  31עמוד 
 13סעיף 

הכוונה למכונת טוויסט  כן.  האם הכוונה למכשיר סלקטור?
 עם סלקטור

28.  
נספח א' 

טופס הצעת 
 המשתתף 

  32עמוד 
,24סעיפים:
25,26 

פרפר,פרפר הפוך,לחיצת חזה בישיבה  :מכשירים 3דרשתם 
קירוב  )פרפר הפוך(מכשירים:פרפר המשולב עם  2.לחברתיינו  

)מדמה פעולת פרפר( אין  D3שכמות ולחיצת חזה בקירוב אופקי  
.נא  לחברת אגנטקכפי שיש  לנו מכשיר פרפר הפוך בנפרד 

 הגדרתכם מה להציע במקומו?

יש להציע כמות מכונות,  
כמות סלקטורים, מפרטי 

מכשירים וכו' על פי הדרישה 
 במכרז.



 d3המלצתיינו לגשת עם מכשיר הלחיצה עם תנועת ה

29.  
נספח א' 

טופס הצעת 
 המשתתף 

  32עמוד 
 31סעיף 

  5סלקטורים לחברתינו יש מולטי פולי  8דרשתם מולטי פולי 
.נבקש להוסיף פולי קרוס זוויתי עם שניי פולים  סלקטורים בלבד 

מכשירים( ומכשיר חתירה ללא תמיכת חזה.או מכשירים  2)כ
   כבחירתכם

מאשרים את הבקשה כי נוכל 
להשלים לבחירתנו את כמות 

הסלקטורים, המכונות, כמות 
מפרטי מכשירים וכו' על פי  

 הדרישה במכרז. 

30.  
נספח א' 

טופס הצעת 
 המשתתף 

  33עמוד 
 41סעיף 

לגשת עם  לחברתיינו אין מכשיר פולי תחתון כבל בודד נבקש 
 מכשיר משולב פולי עליון ותחתון או מכשיר כבחירתכם.

מאושר את הבקשה כי נוכל  
להשלים לבחירתנו את כמות 
המכונות, כמות הסלקטורים, 
מפרטי מכשירים וכו' על פי  

 הדרישה במכרז 

31.  
נספח א' 

טופס הצעת 
 המשתתף 

  34עמוד 
 51סעיף 

עם מקבילים   מהלחברתיינו אין במה לכלוב נבקש לגשת במקו 
)גם לחצי הכלוב( שלא קיימים אצל חלק  +התקן לטורסו

  מהמתחרים ושלא נידרשו במכרז
 מאושר

32.  
נספח א' 

טופס הצעת 
 המשתתף 

  35עמוד 
 59סעיף 

ולייף פיטנס  טכנוג'יםב קיים)לחברתיינו אין מכונת פול אובר 
 נא הבהרתכם עם מה לגשת במקום  -(בלבד

מאשרים את  הבקשה כי  
נוכל להשלים לבחירתנו את  

המכונות, כמות כמות 
הסלקטורים, מפרטי 

מכשירים וכו' על פי הדרישה 
 במכרז

33.  
נספח א' 

טופס הצעת 
 המשתתף 

  36עמוד 
 60סעיף 

(  10מידות המכשיר שהוגדרו אינן מתאימות לכמות המתאמנים )
נבקשכם לעדכן את מידות המכשיר למכשיר גדול יותר וכמו כן  
גם במכשיר הגדול שלנו אין אפשרות לריג)פחות רלוונטי כי יש  

נא  ספות לחיצה אולימפיות( 4כלוב,חצי כלוב ,סמיט מאשין, 
   התייחסותכם.

את הבקשה וכי  מאושר 
נדרש   60סעיף  36בעמוד 

מתקן מרכזי / פונקציונאלי   
עמדות עבודה מקצועיות   10

לפחות. כולל מוטות 
אולימפיים עם סוגרי קליק, 

מוט טורסו אולימפי כולל 
סוגרי קליק ומוט קצר עם  

 סוגרי קליק.
 5רוחב וכ   2.5כ  המתקן גודל 

 מ' אורך

34.  

נספח 
 1ג'

המפרט 
 הטכני

  47עמוד 
 10סעיף 

יש   –אינטש  15נידרש שכל המכשירים האירוביים יכללו צגי מגע 
,אופניי ידיים,מדמה לסייג מכשיר חתירה,מסילות ריצה קעורות

 רכיבה. 
 מאושר

35.  

נספח 
 1ג'

המפרט 
 הטכני

  48עמוד 
 י"ב  3סעיף 

ס"מ המכשיר שלנו   201שאורך המכשיר לא יעלה על  נידרש
 מאושר ס"מ נבקש את אישורכם לחריגה שולית זאת  203באורך 

36.  

נספח 
 1ג'

המפרט 
 הטכני

  49עמוד 
 הערות

 47ועמוד 
מפרט כללי  

לציוד 
 הכושר

להציע את הציוד המקצועי והמתקדם ביותר של  נידרש:חובה
היצרן כולל כל התועלות השיפורים התוספות האפשריים 

 .והעדכניים ביותר גם אם לא מצוין מפורט ספציפי למכשיר

המציע יציע את ש ובציוד הכוח הערה כללית מודגשת נידרש
 הציוד הטוב ביותר שברשותו 

דם ביותר שלה  לאור דרישתכם חברתינו תיגש עם הציוד המתק
נבקשכם ששאר הספקים המתמודדים במכרז זה ינהגו כך ללא  

 יוצא מן הכלל וללא התפתלויות ותירוצים.

 זאת לא שאלה 

37.  

נספח 
 1ג'

המפרט 
 הטכני

  49עמוד 
 4סעיף 

ובאחידות  נידרש שעל כל מכשירי הכוח להיות בני אותה סדרה, 
 נבקש לידע אתכם כי בחברתיינו : צבעים ומבנה 

 .  RESOLUTEליין הסלקטורים הינו ליין אחיד  .א
ליין הספות והספסלים הינו אחיד ובניפרד   .ב

DISCOVERY . 

 מאשרים את הבקשה 



 

מכשירי כוח  
 וחיזוק

פולי קרוס    ,מכשירים :גרביטון 4בליין הסלקטורים יש  .ג
שקיימים בליין   זוויתי,מולטי פולי,פולי עליון כבל

 ICARIANה

כל המכשירים מכל הליינים הנ"ל אחידים בניראותם  
 הכללית)שילדה,ריפוד וכד'..( 

מיועד למשקולות  המתקן לאיחסון המשקולות של פריקור
עגולים ואינו מתאים למשקולות משושים אנו מספקים  

חברה נוספת   TKOמשקולות  משושים שמאוחסנים במעמד של 
נבקש את  –שאנו משווקים כך אנו עושים אצל כל לקוחותינו 

 אישורכם 


