מכרז פומבי מס'  07/18תכנון ,ביצוע ,אספקה והתקנת מגרשי מיני פיץ'
ביישובי הפריפריה החברתית ,הנגב והגליל – מענה לשאלות ההבהרה

מס"ד השאלה

הסעיף במכרז הנוסח

1

בקשה להגדרת צורך
ברישיון עסק בתוקף
בתנאי הסף

2

למגרשי מיני פיץ' אין
תו תקן ישראלי,
וכיום נדרש רק אישור
קונסטרוקטור
למסגרת הברזל והעץ
ובדיקת תו תקן 5515
לסלי כדור-הסל
בלבד.

סעיף 2.8
עמ' ;4
סעיף 26.9
עמ' 17

3

מפרט הדשא נמוך
מהמקובל.

סעיף 19.8
עמ' 14

פירוט מפרט הדשא מצוי במרכז

4

דשא סינתטי לסוגיו
השונים אינו עמיד
בדרישות בטיחות אש
מעצם היותו דליק

סעיף 19.8
עמ' 14

...יריעות הדשא הסינטטי יעמדו
בדרישות בטיחות אש.

5

סעיפים  1,2ו 5-לעניין
"בכיסוי יכללו
ההרחבות הבאות"...

עמ' 25

 )1ציוד קל לביצוע העבודות,
מתקנים קלים ,כלי עבודה
ואמצעי עזר – בערכם המלא;
 )2הוצאות פירוק ,הריסה ,פינוי
הריסות ,תמיכה ,חיזוק וכדומה
– לפחות  25,000דולר ארה"ב
על בסיס נזק ראשון;
 )5מבני עזר זמניים (לרבות
מחסנים ,משרדים ,גדרות
וכדומה אשר אינם מהווים חלק
מהפרויקט הסופי המושלם)
הנמצאים באתר על פי ערכם;

עמוד  1מ 4

סעיף  4עמ' --- 5

המענה
השירותים
הנדרשים
מחייבים כי
הזוכה(ים) יפעלו
על פי כל דין
בתחום עיסוקם.
המשרד מבהיר כי
על הזוכה להציג
רישיון עסק ככל
והדבר דרוש על פי
חוק.

על כל זוכה במכרז לקבל אישור
בודק מוסמך על ידי מכון
התקנים למתן אישור התקנת
מתקני המשחקים
המסופקים על בנוסח המכרז
תקן
לדרישות
ידו ,בהתאם
דרישה לעמידה
.
למשרד
ולהמציאו
ישראלי
בכל התקנים,
היכן שהדבר
הזוכה יספק לנציג הרשות
המגרשים ,רלוונטי,
המקומית את תוכנית
למתקנים,
ושרטוטים,
מפרטים טכניים
לחומרים
לביסוס
קונסטרוקטור
אישור
המגרשים ,אישור מכון התקנים ולעבודה.
הישראלי או מכון בדיקות
מוסמך למתקנים לפני ההתקנה.
מבדיקתנו עולה כי
זהו מפרט איכותי
במחיר סביר
והמהווה דרישה
מידתית במכרז.
יודגש – מדובר
במפרט מינימלי,
ניתן להגיש הצעות
באיכות גבוהה
יותר.
הדשא אמור
לעמוד בדרישות
התקן ,אין צורך
בהצגת אישור
כב"ה לדשא.
מענים לעניין
ביטוח יפורסמו
בקובץ נפרד באתר
האינטרנט של
המשרד.
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הסעיף במכרז הנוסח

6

בנספח ג' נרשם
אספקה והתקנה של
מיני פיץ' בהיקף של 2
מיליון . ₪

סעיף 4.9
עמ' 6

7

ידוע לכל ,כי מידות
המגרשים המוצהרות
הנן מידות חוץ
למסגרת הברזל,
כלומר מדידת אורך
מאחורי השער אל
מאחורי שער (צורפה
סקיצה להדגמה).

עמ' 3

8

כיום מגרשי המיני
פיץ' בכל רחבי הארץ
אינם מונגשים,
הכניסה למגרש הנה
דרך צד שער
הכדורגל ,כאשר מותן
בנוסף לרוחבו גם
צינור בגובה  60ס"מ
בכדי למנוע כניסת
אופניים לתחום
המגרש ,ובנוסף
מחייבת ביצירת תקן
מיוחד לשער פשפש
המותקן במסגרת
בשל אפשרות לכידת
אצבעות במרווח
הצירים ובנעילת
הפשפש וזאת כאשר
למסגרת אין כלל
תקן.

עמוד  2מ 4

סעיף 19.12
עמ' 15

המציע בעל ניסיון של  3שנים
לפחות בין השנים 2013-2018
באספקה ,והתקנה של מתקני
מיני פיץ' .המציע ימלא את נספח
ג' להוכחת לעמידתו בתנאי סף
זה.

"גודל המגרש" :מגרש קטן –
מגרש בגודל של כ 276-מ"ר
( )12/23מגרש בינוני – מגרש
בגודל של כ 450-מ"ר ()15/30
ומגרש גדול ,בגודל של כ648-
מ"ר ( )18/36כל מגרש יצויד
בהתקני ספורט (סלים ,שערים
ורשתות; בהתאמה) בהתחשב
בגודל המגרש.

המגרשים יהיו נגישים לבעלי
מוגבלות ,כאמור בהגדרות
"התקן" ברישא מכרז זה ,ועפ"י
כל דין.

המענה

נספח ג' תוקן.
נדרש ניסיון של 3
שנים ללא קשר
לעלות.

מדידת המגרש
תיעשה ממסגרתו
החיצונית :האורך
– מחוץ שער
לשער ,והרוחב –
מחוץ מעקה
למעקה.

בלא להתייחס
למצב קיים ,כזה
או אחר,
השירותים
הנדרשים
מחייבים הנגשה
מלאה של
המגרשים.
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9

10

11

סעיפים אלה אינם
רלוונטיים למכרז זה.

עפ"י הידוע לכלל
מקימי מגרשי
המיניפיץ' ,חל איסור
לבצע ריתוך כלשהו
באתר ,חלקי הגדר
יובאו כשהם מוכנים
לחיבור ביניהם
בעזרת ברגים
ואומים.
מאחר וחלק הפיתוח
והתשתית אינו נדרש
במכרז זה והרשויות
המקומיות אמונות על
עבודת הפיתוח
והתשתית ,שבו קיים
שימשו בצמ"ה ,תוכנו
של המכרז הנותר הנו
עבודת מסגרות
והתקנת דשא סינתטי
שבו מבוצע שימוש
במנוף ועבודת כפיים
בלבד – מאחר
והחברות הניגשות
למכרז זה אינן קבלן
רשום בספר הקבלנים
אין ביכולתן לבטח
ציוד שאינו ברשותן.

הסעיף במכרז הנוסח
 26.17עבודה בגובה תבוצע על
פי פקודת הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) ,תש"ל1970-
ובהתאם לתקנות הבטיחות
 26.17,26.18בעבודה (עבודות בנייה),
התשמ"ח.1988-
עמ' 18
 26.18עבודות חשמל יבוצעו
ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים
עפ"י חוק החשמל והתקנות על
פיו.

נוסח סעיף זה
יוותר בעינו.

26.19
עמ' 18

בעת ביצוע עבודות כגון חימום,
ריתוך ,חיתוך וכל פעולה הגורמת
להיווצרות ניצוצות או אש גלויה,
על הזוכה לנקוט בכל האמצעים נוסח סעיף זה
יוותר בעינו.
למניעת התפשטות האש/פיצוץ,
לרבות קיום אמצעי כיבוי
זמינים ,הרחקת ונטרול חומרים
דליקים ,חציצה וכדומה.

סעיף 30
עמ' 24

מענים לעניין
ביטוח יפורסמו
פרק  – 1ביטוח ציוד מכני הנדסי .בקובץ נפרד באתר
האינטרנט של
המשרד.

12

לא רלוונטי לנושא
מכרז זה.

סעיף 30
עמ' 24

13

לא רלוונטי לנשוא
מכרז זה

סעיף  2עמ'
25

עמוד  3מ 4

המענה

מענים לעניין
ביטוח יפורסמו
בקובץ נפרד באתר
ביטוח
.2
כלקבלניות/הקמה האינטרנט של
/
עבודות
/
סיכונים
המשרד.

מענים לעניין
הוצאות פירוק ,הריסה ,פינוי
וכדומה ביטוח יפורסמו
הריסות ,תמיכה,
חיזוקארה"ב על בקובץ נפרד באתר
דולר
– לפחות 25,000
האינטרנט של
;
בסיס נזק ראשון
המשרד.
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הסעיף במכרז הנוסח

14

לא רלוונטי

סעיף  3ע"מ
26

...לרבות ריבוד והצללה ,וחיפוי
המתקנים...

15

לרבות מצע?

סעיף 7.4
ע"מ 7

במקרים ,בהם זכויות הקניין
בחלק ממגרשי המיני פיץ'
המוצעים או בכולם שייכות לצד
שלישי ,יפורט הדבר בהצהרה,
בתוספת אישור בכתב מאת הצד
השלישי בדבר זכותו של המציע
להציע למשרד את המתקנים.
למען הסר ספק ,בזכויות הקניין
הכוונה הינה לתכנון ,ביצוע,
אספקה והתקנה של המתקנים,
לרבות המצע.

16

הצעת המחיר תכלול
את כל המתקנים,
המצע?
המכרז אינו כולל
תשתית או מצע.

עמוד  4מ 4

נספח ב' –
הצעת המחיר תכלול את כלל
המתקנים המצע וכל מוצר או
שירות והתקנתם ,בהתאמה,
הנכללים במכרז  .הגדלים יהיו
על פי הגדלים שצוינו בגדלי
המגרשים.
---

התייחסות לסוגיית המצע ניתן
למצוא בסעיף  3.6עמוד  5תחת
הכותרת מטרות המכרז.

המענה
מענים לעניין
ביטוח יפורסמו
בקובץ נפרד באתר
האינטרנט של
המשרד.

ככול וקיים פטנט
על מוצר/התקנה
יש לאשר כי
המציע הוא בעל
הזכויות המלאות
על הפטנט.

הצעת המחיר
תגלם את כלל
העלויות בהן נושא
הזוכה/הספק,
לרבות הכנת
המתחמים,
אספקתם
והתקנתם
המלאה ,כולל
הנחת מצע הדשא
הסינתטי ומלוא
המתקנים
והמכלולים ,עד
למוכנות מלאה
לשימוש.
הכנה תשתיתית
להתקנה ,תיעשה
על ידי הרשות
המקומית בהתאם
להנחיית הספק.
למען הסר ספק,
אין באחריותה של
הרשות המקומית
מכדי לגרוע
מאחריות הזוכה
לתקינות וליציבות
המגרש ,על
מכלוליו.

