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 14ביולי 2021
לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 10/2021
שלום רב,

הנדון :מכרז  10/2021תכנון ,ביצוע ,אספקה והתקנת מתקני משחק וכושר
בשצ"פים בשכונת בית בפארק באור יהודה
מענה לשאלות הבהרה מס' 1
 .1מוגשות לכם בזאת תשובות הבהרה ביחס למכרז שבנדון.
המסמך

הסעיף והעמ'
הרלוונטיים במכרז
תנאים כלליים
סעיף  5.1עמ' 6
ותנאי השתתפות

מסמך מס' - 3
מפרט

שאלה

תשובה  /הבהרה

נבקש לדחות את מועד
הגשת המכרז בשל
ריבוי מכרזים  /צורך
בהיערכות מספקת.

המועד האחרון להגשת הצעות
במכרז זה יידחה ליום  3.8.2021עד
השעה  .13:00המועד האחרון
להגשת שאלות הבהרה יידחה ליום
 20.7.2021עד השעה .13:00
מודעה פומבית תפורסם בעיתונים
היומיים.
אין דרישה להתקנת מתקני עץ
רוביניה .אולם ,ישנה המלצה ודגש
על מתקנים אלה באזורים
מסוימים כמפורט במסמך מס' 3
(ראו עמ' .)12
קבצים הועלו לאתר.
 .1קובץ פיתוח
DWG
 .2פרט לדוגמא –
תאורה על עמוד
מצללה.
 .3פרט  – 180בית
גידול במרבד
בטיחות.
 .4פרט – 640
תשתית טיפוס
צמחיה על עמוד.

נבקש לקבל הבהרה
האם הדרישה למתקני
עץ רוביניה היא לכל
השטחים?
נבקש לקבל תכניות
 DWGשל השטחים.

נבקש לקבל כתב
כמויות.

נבקש לקבל הבהרה
האם נדרש להגיש
תכנון לחדרים  1ו? 4-
נבקש לקבל הבהרה
מהו משטח בטיחות

יודגש  -קבצים אלה מהווים חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
במכרז זה אין כתב כמויות .על
המציעים לתכנן ולהציע את
המתקנים שיסופקו על ידם,
בהתאם למאפיינים הכלליים
המפורטים בנספח  ,3ועל כך
למעשה התחרות במכרז זה.
לא .חדרים  4- 1אינם נכללים
במתחמי התכנון של המכרז.
על המציעים לתכנן מהו סוג /סוגי
משטחי הבטיחות שברצונם לבצע.
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הנדרש בשטחי
המתקנים?

ס' /3.2ס' 5.6

מסמך  - 2הסכם

סעיף  3.3עמ' 5

תנאים כלליים
ותנאי השתתפות

סעיף  2.6עמ' 4
(תנאי הסף)

תנאים כלליים
ותנאי השתתפות

נבקש לקבל אפיון
לשטח 400

יועבר בהמשך.

האם בניית ספסלי
ישיבה והכנת תאורה
הם עבור כל עמודי
ההצללה בגן או רק
עבור העמוד המרכזי?

יש לפעול על פי ההגדרות
המופיעות תחת אפיוני כל חדר.
ככל שלא קיימת הגדרה מחייבת,
אזי המציעים רשאים להציע תכנון
עצמאי.

היה ויוצעו אלמנטים שאינם
בשטחים  5.3ו6.3-
האם המתקנים צריכים נושאים תו תקן (כהגדרתו במכרז)
להיות בעלי תקן  ?1498אזי על המציע להתחייב כי יפעל
לקבלת תו תקן ממכון התקנים
הישראלי .בטרם התקנת
המתקנים.
יובהר כי פרק הזמן למתן כלל
בס'  3.2נרשם  60יום
עבודה לביצוע ובס'  5.6השירותים והעבודות הכלולים
במכרז הנו  90 :יום ממועד קבלת
נרשם  90יום עבודה
צו התחלת עבודה.
לביצוע .נבקש לקבל
הבהרה כמה ימי עבודה
על כן ,יתוקנו סעיפים 5.1 ,3.2
נדרשים לביצוע
באופן הבא:
הפרויקט?
סעיף :3.2
"מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר
כי המתקנים שיוזמנו על ידי החברה
יסופקו ויותקנו תוך  90ימי עבודה
קלנדריים ,לכל היותר ,ממועד
קבלת צו התחלת עבודה מהחברה,
אלא אם יצוין במפורש אחרת".
סעיף :5.1
"תוקפו של הסכם זה הינו לתקופה
של  90ימים קלנדרים החל מיום
קבלת צו התחלת הזמנת עבודה
מהחברה".
ניתן להגיש את ההצעה גם
עדכניים
מסמכים
באמצעות
שהורדו והודפסו מאתר האינטרנט
של החברה.

האם יש להגיש את
באמצעות
ההצעה
המקור
מסמכי
שמתקבלים מהחברה
או שניתן להדפיס את
מסמכי המכרז דרך בכל מקרה ,יודגש כי על
המשתתפים לשלם את דמי
אתר האינטרנט?
כתנאי
במכרז
ההשתתפות
להשתתפות בו.
נבקש לשנות את תנאי תנאי הסף לא ישונה .תשומת לב
סף בנוסח הבא  :המשתתפים לתנאי הסף המצוין
באחריות החברה הזוכה בסעיף  2.10המציע חלופה כדלקמן:
במכרז לספק תעודת
מכון תקנים ישראלי "ככל שאין למציע אישור ממכון
ע"פ דרישות ת"י  1497התקנים – המציע יצרף התחייבות
עבור כל המתקנים עם לקבלת אישור ממכון התקנים
לתקינות המתקנים המוצעים על
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מסירת
לעירייה.

המתחם ידו .ההתחייבות תהיה חתומה על
ידי יועץ תקינה".
בברכה,

החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ

אני ______________ נציג מוסמך מטעם חברת _______________ ,מאשר כי קראתי
והבנתי את מסמך תשובות ההבהרה ואני מצרף אותו להצעתי.
___________________
חתימה

