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הנדון :מתן תשובות – מס'  - 1לשאלות שנשאלו ע"י מציעים

מכרז -26/2017לביצוע עבודות ייצור ,אספקה ,והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה בחוף דוגה
הריני להשיב לשאלות שנשאלו ע"י מציעים במכרז ,כדלקמן:
•

שאלה:
במכרז אין דרישות ממוקדות לאיכות האריג .לדוגמא מפרט האריג של מכרז משכ"ל .האם צריך
להיות אריג באיכויות אלו?
תשובה:
דרישות האיכות לאריג מופיעות בסעיפים בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד (מסמך ג' .)2

•

שאלה:
האם נדרש לצרף למסמכי המכרז צילום צבעוני של תעודת המקור של תקן אש  5093ודוגמת אריג
תואמת?
תשובה:
נדרש לצרף צילום של תעודת המקור של תקן אש .5093
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נא ראו סעיף  8.1.1לתנאי הסף במכרז" :סככות ההצללה המוצעות ע"י
המציע עומדות בתו תקן הישראלי הרלוונטי למתקני הצללה למקומות ציבוריים (גני משחקים ,גינות
ציבוריות) .להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף אסמכתאות בדבר עמידה בתקן הישראלי
הרלוונטי".
בשלב זה אין צורך לצרף דוגמת אריג.

•

שאלה:
האם נדרש לצרף מפרט טכני של יצרן אריגי ההצללה בשפת המקור  +תרגום?
תשובה:
על הקבלן יהיה לספק מפרטים טכניים של כל מוצר שאותו הוא מתכוון להתקין.

•

שאלה:
האם נדרש לצרף הצהרת יצרן שאריג יוצר לפי ( nfpa 701-99תקן  5093הישראלי)?
תשובה:
נא ראו סעיף  8.1.1לתנאי הסף במכרז" :סככות ההצללה המוצעות ע"י המציע עומדות בתו תקן
הישראלי הרלוונטי למתקני הצללה למקומות ציבוריים (גני משחקים ,גינות ציבוריות) .להוכחת
עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף אסמכתאות בדבר עמידה בתקן הישראלי הרלוונטי".

כמו כן" :מפרשי הצל והיריעות לשמשיות יהיו מפוליאתילן בדחיסות גבוהה  ,HDPEמיוצבים כנגד
קרינת  ,UVתואמים לת"י  5093ולתקן האמריקאי  , NFPA 701-99לפי היתר ממכון התקנים למוצר
ועומדים בדרישות הרשות הארצית לכבאות והצלה" .כמופיע במפרט המיוחד – מסמך ג' .2

•

שאלה:
האם נדרש לצרף את רישיון העסק?
תשובה:
על המציע לצרף את כל האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו בכל תנאי הסף ככתוב בסעיף  8במסמכי
המכרז.

•

שאלה:
האם יש מפרט טכני לשמשיות?
תשובה:
מסמך ג'  2הינו מפרט טכני שמתייחס לכלל הרכיבים בפרויקט ,גם לשמשיות.

•

שאלה:
האם נדרש פירוקי חורף?
תשובה:
המצללות  /השמשיות שיותקנו בפרויקט הנ"ל צריכים להיות מתאימים לפירוקי חורף.
על הקבלן יהיה לבצע הדגמה לפריסת המצללות ומתיחתן ולקיפולן וקשירתן לקראת אחסון בחורף
בפני האחראי על כך מטעם המזמין.
בנוסף ,על הקבלן לספק למזמין מפרט והוראות אחזקה.

בברכה,
שלום רנד
מהנדס אגף מינהלת הכינרת
רשות ניקוז כינרת

