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 מתן תשובות לשאלות שנשאלו  ע"י מציעיםהנדון: 
 עם הליך תחרותי נוסף   2019-05מכרז פומבי מס'         

 לעבודות תכנון ,ייצור, אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה   
 בחופי הכינרת 

      

 :שנשאלו ע"י מציעים במכרז, כדלקמןנוספות הריני להשיב לשאלות 
 

 שאלה:
 3טופס מס'  -בבקשת הערבות 7אבקש לדעת לגבי סעיף 

 רשום הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום:. מה התאריך לצורך הערבות הנ"ל. 
 תשובה:

 .15.11.19תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  3ערבות ההצעה עפ"י הנוסח בטופס מס' 
 

 שאלה:
 בכל הצללה או בכל העמודים?האם מדובר בעמוד אחד    בנושא הכנה לחשמל לגופי תאורה בעמודי ההצללה.

 בנוסף האם אפשר לקבל פרט עמוד עם פרטים לגבי דרישת ההכנה לחשמל.
 תשובה:

בדומה לפתח מגש בעמוד , הכנות לחשמל יכללו זרועות בראש העמוד ופתח מגש לטיפול ברכיבי החשמל

 תאורת כביש של חב' נת"י. 
)כולל הכנת שרשורי והשחלת חוט משיכה(.   מפרשי צלמוד מרכזי של סככת ממברנה או עהכנות יבוצעו בכל  

 )כולל הכנת שרשורי והשחלת חוט משיכה(. .של הפגודה באחד מהעמודים הפינתיים ותהכנ יבוצעובפגודות 
 למסמכי המכרז וכמפורט בכתב הכמויות. 51ראה עמ' 

 
 שאלה:

 ס לפוליסה לעבודות קבלניות. האישור שצורף אינו מתייחבקשר עם אישור קיום הביטוחים למכרז שבנדון. 
 תשובה:

 דרישות הביטוח במסגרת המכרז לא ישונו.
 הדבר יאושר.   –ככל שיומצא אישור ביטוח לפיו הביטוחים הנדרשים נערכו במסגרת ביטוח עבודות קבלניות  

 
 :ות בקשר למפרט האריגשאל

 ?האם נדרש מפרט יצרן האריג המקורי

 האם נדרש ארץ ייצור האריג?
 האם נדרש הצהרת היצרן לצבעים בעלי תקן אש?

 ותעודות בדיקת תקן )תקן אוסטרלי( V.Uעמידות  – 748האם תקן 
 ולדהיית צבע? V.U -ב מה הדרישות לאחריות יצרן האריג עמידות

 2017-2019האם נדרש בדיקת תקן אש של מכון התקנים הישראלי לשנת 
 



 

 

 

 תשובה
 על הקבלן לספק מפרטים טכניים של כל מוצר שאותו הוא מתכוון להתקין.

סככות ההצללה המוצעות ע"י המציע עומדות בתו תקן הישראלי "לתנאי הסף במכרז:  8.1.1נא ראו סעיף 
הרלוונטי למתקני הצללה למקומות ציבוריים )גני משחקים, גינות ציבוריות(. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה 

 ".על המציע לצרף אסמכתאות בדבר עמידה בתקן הישראלי הרלוונטי
 העדכני(. UVסוככים להגנה בפני קרינה על סגולית ) – 748הסככות יעמדו בדרישות ת"י 

 למסמכי המכרז. 51ראה התייחסות לנושא האחריות על המוצר כמפורט בעמ'  -לנושא אחריות
 למסמכי המכרז. 51והצלה, ככתוב בעמ'  המוצרים יעמדו בדרישות הרשות הארצית לכבאות

 
 הות בקשר לחוט התפירשאל

 בעל אחריות זהה לאריג? 600Dהאם נדרש חוט תפירה מונופילמנט  .1

 האם נדרש רישיון עסק על קיום מסגריה ומתפרה? .2

 תשובה:
על חוט התפירה להיות בעל אחריות זהה לפחות לאחריות . 51ראה הנחיות בקשר עם חוט התפירה בעמ' 

 .על האריג
ו/או את כל ההיתרים הנדרשים עפ"י  האישורים הנדרשיםעל המציע לצרף את כל  -בקשר עם רישיון העסק

 במסמכי המכרז. 8בכל תנאי הסף ככתוב בסעיף המציע  הוכחת עמידתכל דין לצורך 
 

 שאלה:
 ?565האם הכבלים/אביזרים מגולוונים לפי תו תקן לאביזרים: בהתייחס 

 תשובה:
   . למסמכי המכרז 51בעמ'  וחלקי המתכת וגילוונם ראה הנחיות בקשר לכלל האביזרים

 ". 565כל הכבלים יהיו מאושרים בהתאם לת"י "
 
 

 שאלה:
 תנאי הסף למכרז?האם התקשרות עם משרד הביטחון בכל הארץ יכולה לענות על דרישות 

 :תשובה
בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות להיות  המציע  על     -  לחוברת המכרז  13עמ'    8.1.3  -ו  8.1.2ראה תנאי סף מס'  

עות ( השנים שקדמו למועד הגשת ההצ6) בשש סככות הצללה ומתקני הצללהייצור, התקנה ותחזוקה של 
 5תכלול עבודות שבוצעו עבור לפחות  ר ת עבודות אשרשימהמציע יידרש להגיש   .(2013-2018) למכרז הנ"ל

 . מהשנים תוצג לפחות עבודה אחת שבוצעה ביחס לכל אחת. שויות מוניציפאליות שונותר

 מעמדה של רשות מוניציפאלית אחת.מעמדו של משרד הביטחון לעניין תנאי הסף יחשב כ

 
 בברכה,                                                                                                              

 
 דנה בכר                                                                                                              

 מנהלת אגף מינהלת הכינרת                                                                                                               
 רתרשות ניקוז כינ                


