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  לכבוד

 משתתפי המכרז

 

 

 נ.,ג..א

 

 הבהרות  מסמך

 2022/21מכרז פומבי 

 של מתקני משחק התקנהו לתכנון, אספקה

 בשכונת גלי ים, מתחם האצטדיון, קרית ים
 

 

 למכרז:חברת הניהול מבקשת להעביר את ההבהרות הבאות 

 

 נדרש להוסיף מסמך זה לאחר חתימה, יחד עם מסמכי המכרז. 

 

 

  '1שאלה מס : 

 מתקני כושר :

 שאינו דורש משטח בלימה מסוג גומי. 1497מתקני הכושר לפי ההצבה בתוכנית הינם עלפי תקן 

 האם ניתן לתכנן פחות גומי בכדי להקצות יותר למתקני המשחק?

 

 : 1תשובה לשאלה מס' 

 E-TPVמתחת למתקני כושר נרצה משטח גומי 

 2מס'  שאלה :  

 מה השטח הנדרש להצללות?

 

 : 2שובה לשאלה מס' ת

לים ואזורי הישיבה בפארק מסומן בתכנית באופן סכמתי ויכסה גם חלקים מהשבישטח ההצללות המבוקש 

המינון  -נדנדות + וצעירים+ פעוטות  מ"ר הצללות בפארק המרכזי אזור מתקני בוגרים 3500כ כ "סההמרכזי 

 . ואזורי ההצללה הם פונקציה של בחירת המתקנים והעמדתם

 

  '3שאלה מס : 

 האם נבדק מצידכם נושא התקן לבניית קירות טיפוס על גבי קירות אקוסטיים?

 

 : 3 תשובה לשאלה מס'

 –איים ו/או עצמ ג הקיר האקוסטי"לשיקול מציע ההצעה אם הלוחות יהיו רתומים ע - באשר לקירות טיפוס

ר האקוסטי החישובים , במידה והלוחות ירתמו ע"ג הקיבכל מקרה יידרשו חישובים שיגיש מציע ההצעה

 ייבדקו ויאושרו אצל קונסטרוקטור מטעם המזמין. שיגיש המציע
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  '4שאלה מס : 

מטר שטח מעבר לכל צד  0.5מטר שטח בטיחות +  3.5ות דורש ע"פ תקן הישראלי דמתחם נדנ – 5.9סעיף 

 של המושב. 

 מטר. 8סה"כ רוחב השטח צריך להיות 

 .מטר לכל האורך 1.5על מנת לעמוד במינימום הנדרש יש להרחיב ברוחב השטח בעוד 

 

 : 4תשובה לשאלה מס' 

 שטחים המיועדים לחוות נדנדות יורחבו בהתאם לתקן.

 

 5מס'  השאל : 

שקיבלנו לא מסומן קונטור  DWGהתבקשנו בסעיף זה לתכנן ולהעמיד שולחנות פעילים. בקובץ  – 5.9סעיף 

כחול עבור שולחנות האם יש להתייחס לבקשה זו כחלק משטחי מתקני המשחק? לתמחר ולהעמיד בהם 

 שולחנות. 

 

 : 5תשובה לשאלה מס' 

שטחים מ"ר . 500סהכ הלינארי כוללים את השולחנות הפעילים.  שטחי פעילות והתקציב המיועד להם בשצ"פ

שולחנות אלו סהכ יש להציע בין היתר שבהם ימוקמו  מסומנים בטקסט שולחנות טניס/משחקי שולחן  ובגומי 

 .שולחנות 4לפחות 

 

 6מס'  השאל : 

מתייחס לאישור סופי לאחר הקמת הגן, כלומר רק לאחר סיום ההתקנה של  1498בתקן  8חלק  – 5.7סעיף 

לפני הקמת הגן. האם הכוונה  8הגן מכון התקנים מאשר את השצ"פ ולכן לא נוכל לצרף אישורים לחלק 

כולל התחייבות של המציע על חלקיו הרלוונטיים  1498שהמציע מתחייב שכל המתקנים עומדים בתקן 

 ?8בסיום העבודה הגנים יקבלו חלק ש

האם יש לצרף במעמד הגשת המכרז אישור מכון התקנים על חלקיו הרלוונטיים? ובסיום ההתקנה לקבל 

 .8תעודת מכון התקנים הכוללת את חלק 

 

 : 6תשובה לשאלה מס' 

על חלקיו הרלוונטיים כולל הגשת המסמכים  1498הכוונה לכך שהמציע מתחייב שכל המתקנים עומדים בתקן 

 הרלוונטיים במועד ההצעה וכולל התחייבות הזוכה לתעודת מכון התקנים בסיום העבודה. 

 

 7מס'  השאל : 

 ₪.  200,000 -עדכן את ערבות הבדק לנבקש ל

 

 : 7תשובה לשאלה מס' 

 לא מאושר. 

 

 8מס'  השאל : 

"המציע שהצעתו במכרז תזכה, מחויב לכך שכל מתקני משחק המוצעים על ידו יהיו זמינים החל ממועד הזכייה 

 במכרז ועד לתום תקופת ההתקשרות"

 יום.  120 -נבקש לעדכן את זמן האספקה ל

 

 : 8תשובה לשאלה מס' 

 מאושר.
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 9מס'  השאל : 

ן המפרט את העבודה ומאשר ביצוע כולל המלצה יכולה לבוא במקום האם מסמך מטעם המזמי –)ב'( 5נספח 

 )ב'( ?5נספח 

 

 : 9תשובה לשאלה מס' 

אין מניעה להציג את הנ"ל בפורמט המוצע כל עוד המסמך מציג את הנתונים הנ"ל : תכולת הפרויקט, היקף 

 כספי של הפרויקט ומועד השלמה. 

 

 10מס'  השאל : 

נודה לשינוי האישור "כי לתאגיד יש דוחות כספיים  –אישור רו"ח ביחס לדוחות הכספיים של החברה 

 שבוקרו על ידנו".   2019-2020מבוקרים לשנים 

 

 : 10תשובה לשאלה מס' 

 לא מאושר. 

 

 11מס'  השאל : 

 נבקש לקבל דו"ח קרקע. 

 

 : 11תשובה לשאלה מס' 

 מצורף למסמך זה. של שכונת 'גלי ים' דו"ח קרקע 

 

 הערות כלליות : 

 הנדרשיםההצללות יעמדו בכל התקנים  - עמידה בתקנים. 

  באחריות מבצע העבודה למשך כל תקופת  –"הורדת מפרשים לקראת החורף, אחסונם ופרישתם לקראת הקיץ

  ראו סעיף זה כמבוטל. –האחריות" 

  .נספח הביטוחים נשאר ללא שינוי 

  8/09/20222 נדחה לתאריךהמועד האחרון להגשת ההצעות.  

  מע"מ 5,500,000יעודכן לגובה של תקציב הפרויקט היקף +.  

 

 

 

 

 

 בברכה,

 יאיר בן עמי

 מנהל אזור צפון

 ( בע"מ1995א.אפשטיין ובניו )

 

 

 

 

 

 

 


