
 

 

 

    פרסום מענה לשאלות הבהרה הנדון: 

   18/2022מכרז פומבי מס'          

 עבודות התאמת נגישות לאתרי מתקני משחק בגדרה ביצוע ל 

 ה תשוב שאלה  מס"ד

יש להבהיר שמכון התקנים יאשר   2.2סעיף  . 1
מראש את תוכנית ההנגשה בלבד ולא את כל  

 העבודות הכרוכות בהנגשה. 

וכניות ההנגשה  את תאשר מכון התקנים י
כניות וכן את ביצוע העבודות בהתאם לתו

 .בסוף העבודה המאושרות

בעל היתר  "המציע חייב להיות   9.4סעיף  .  2
מטעם מכון התקנים להתקנת מצעים בולמי  

נפילה" רוב חברות ההתקנה של מתקני 
משחקים הן בעלות היתר להתקנה 

ני מצעים לבלימת הולם ומשתמשות במתקי
י היתר משנה )וגם זה מחולק בין בעל כקבלני

להתקנת דשא סינטטי ובין מתקיני גומי(. לכן 
 לדעתי יש להוריד דרישה זו כתנאי סף.

זה להוכיח תנאי  רשאיםהמציעים 
 .עות קבלן משנה מטעמםבאמצ

התחייבות של בעל  המציע יצרף להצעתו 
לביצוע עבודות   העומד בתנאי הסף היתר

יע למשך  עבור המצ מכרז זהבמסגרת 
או אסמכתא ו/  קופת החוזהת

להתקשרות עם בעל היתר העומד בתנאי 
 הסף.

 

3 . 

 

 

 

מטר   30למכרז גבשושיות, הכמות  4נספח 
הינה לגן אחד יש להבהיר זאת מאחר ויש 

 במכרז ארבעה גנים. 

 . הכמות המשוערת הינה לכל הגנים יחד

4 . 
מוחזר" המחיר  למכרז "משטח גומי מ  4נספח 

. הינו מחיר להתקנת גומי חדששננקב במכרז 
במקרה של החלפת גומי יש להוסיף עלות  

הסרת הגומי הישן ופינויו, או להכניסו כסעיף 
 נפרד.

 ככל ותידרש הסרת גומי ישן האמור
על ידי המועצה בנפרד או יבוצע 

תיקבע באמצעות הזוכה בתוספת ש
מקובל על פי מחירון  בנפרד בין הצדדים

 .בשוק

5 . 
ע בולם הולם  מוזכר רק מצ   בנספח 4נספח 

"גומי" ישנם גנים עם מצע בולם הולם דשא 
סינטטי וגם שם יצטרכו לתקן משטחים.  

הוסיף לכתב הכמויות  סעיף דשא לדעתנו יש ל
 סינטטי. 

קבלני טי יבוצעו על ידי תיקוני דשא סינט
 או המועצהשל בעלי היתר  תחזוקה

על  תיקבע בנפרד בין הצדדיםבתוספת ש
 .מקובל בשוקפי מחירון 

6 . 
יש להבהיר   -  7"חוזה" סעיף  5נספח מספר 

שעל המזמין לספק תעודת בדיקת הולם 
תקינה ותקפה למשטח שסביב המתקן 

המונגש. ללא מסמך זה לא יהיה אפשרי לאשר 
 המתקן לאחר ההנגשה. 

על   במפורש ככל והאמור יידרשמאושר, 
 ידי מכון התקנים. 



 

 

7 . 
יש להבהיר  - 10"חוזה" סעיף  5נספח מספר 
יות היצרן הינה על ת, אחרלגבי האחריו

עבודתו בלבד ולא על כל המתקן שמנגישים.  
אחריות זאת מותנית בתחזוקה סדירה של 

 המתקן בהתאם לתקן. 

 מאושר.

8 . 
עבודות   -18"חוזה" סעיף  5נספח מספר 

ההנגשה אינן גורמות לשינויים מבנים  
ה אחרת מכון התקנים לא יאשר בקונסטרוקצי

העבודה. מאחר והעבודות אינן גורמות 
ים במבנה אין צורך באישור  לשינוי

קונסטרוקטור אלא להסתפק במכרז באישור 
 מכון התקנים.

נדרש אישור מהנדס הבקשה נדחית. 
יחידת העברה קונסטרוקציה להתקנת 

 ידשיותקן על י וכל מתקן משחק אחר
 .הזוכה

9 . 
העבודה   – 29.1"חוזה" סעיף  5נספח מספר 

נשוא מכרז זה דורשת הרבה עבודה  
אדמיניסטרטיבית מול מכון התקנים הלו"ז  

ימים( אינו ריאלי.  45הנדרש לפי חוזה זה )
ונה. ימים לפעימה הראש 90מבקשים לשנות ל 

כמו כן אין בחוזה או הבהרה מה היא הפעימה  
 הראשונה ומה השניה. 

  75"יבוא   בסעיף זה "ימים 45"במקום 
 ."ימים

10 . 
 הבהרה ביוזמת המזמין. 

אותם ניתן   ₪ 1,000עלות מסמכי המכרז  
לשלם במחלקת הגביה של המועצה ברח' 

 . לבשעות קבלת הקה  4נס פי

  תבוצע על גבייכול שעות הגשת ההצ
הטפסים שהורדו מאתר האינטרנט של 

 המועצה. 

 

 כללי: 

 לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הבהרות אלו יהפכו  •

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.  •

של   אין • להנחותיו  הסכמה  להוות  כדי  בשאלה,  כלשהו  לפרט  או  כלשהי  לשאלה  התייחסות  באי 
 השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז. 

מתקנות  • זה  מכתב  והוראותיו    הוראות  המכרז  במסמכי  האמור  במסמכי  את  האמור  על  גוברות 
נת במכתב זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הנית

זה  צוינו במסמך  גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא  לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז 
 במפורש.

 ו, כשהוא חתום על ידו. על כל מציע לצרף מכתב זה להצעת •

 

 חתימת המציע: ______________ 


