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מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי ההצעה 
 כשהוא חתום

של ההתאחדות  20/40במסגרת מכרז  3 'הודעה לקבלנים מסהנדון: 
 לכדורגל בישראל

 

 מענה לשאלות המציעים .א

 תשובה                שאלה                מס'

1 
הובהר בסיור הקבלנים שיש תקציב  77סעיף 

 לפרויקט, המתנה פרושו חשיפה לשער היורו. 
 

 .נכון לעכשיו לא צפויה המתנה משמעותית

2 
לשנה, מצוין שיש ערבות ₪  160000ערבות ביצוע 

 חודש, מה נכון? 48ל ₪  160000בדק 
 

ערבות הבדק תחליף את ערבות הביצוע לאחר 
 .ואישור המזמין מסירת העבודה

3 

ברור כי במידה וההתקנה תבוצע בעונת הגשמים, 
לא ניתן לעבוד בימי גשם למרות האמור בסעיף 

32.1 
 

ישנה התייחסות לימי הגשם במפרט הטכני, ראה 
 בפרק: "לו"ז מחייב לביצוע עבודות". 

4 

חודשים.  24חודשים או  12מהי תקופת הבדק 
 (104ו  33.1)סעיפים 

 

יובהר כי על אף האמור במסמכי המכרז 
 . חודשים 12תעמוד על ובהסכם, תקופת הבדק 

בהתאמה, לאחר מסירת העבודה ואישור 
המזמין, הקבלן ימסור ערבות בדק שתהיה תקפה 

 למשך כל תקופת הבדק. 

5 

במפרט הדשא הסינטטי מדובר על עבודות ניקוז , 
מדובר בהחלפת דשא , אין את  -מילוי חצצים, 
 השלבים הנ"ל 

 

 מדובר על החלפת דשא סינטטי 

6 

 נוסח ערבות מכרז.
 

נוסח ערבות ההצעה צורף כנספח ב' למסמכי 
 ההצעה. 

ערבות הביצוע וערבות הבדק צורפו כנספחים 
 להסכם. 

7 

מובהר ומודגש כי על המציע לצרף להצעתו מפרט  צבעים? דשא סינטטי שני
טכני של הדשא התואם את דרישות המכרז. ככל 
ואין באפשרות המציע לצרף מפרט טכני התואם 

במדויק את הדרישות במכרז, המציע רשאי לצרף 
את המפרט הטכני הקרוב והדומה ביותר למפרט 
 הטכני במכרז, והתאמתו תיבדק על ידי המזמין.  

 

8 
במסמכי המכרז נדרש משטח דשא סינטטי עם 

 יחס מילוי מתאים, האם זה נדרש עם ההגשה? 
 

 כן

9 
במסמכי המכרז נדרש מפרט טכני מיוחד לדשא 

למעלה/  3%סינטטי, האם ניתן לאשר סטיה של 
 למטה?

 

 . 7ראה התשובה לשאלה 
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10 
בתוכניות אין התייחסות לאורך ורוחב של 

המידות להכנת תוכנית המגרש, נא לשלוח את 
 פריסה!

 

 .מצ"ב תכנית עדכנית

11 
הנחיות תחזוקה עם מחירי ציוד: אין בכתב 

 כמויות בקשה להצעת מחיר עבור הציוד הנדרש!
 

 הקבלן לא נדרש למלא הצעה לציוד אחזקה.

12 

האחריות  המבוקשת הינה לכל סוגי הנעליים: 
כידוע כל היצרים של דשא סינטטי אוסרים 

בנעליים עם פקקי מתכת, האם ניתן שימוש 
 להחריג נעליים עם פקקי מתכת מהאחריות?

 

 .7ראה התשובה לשאלה 

13 

לפי הנחיות של פיפ"א והיצרנים מזמין העבודה 
צריך לתחזק ולנהל יומן תחזוקה למגרשים, 
ותחזוקה הינה סעיף עיקרי למימוש אחריות 
במקרה של תקלות, למען הסר ספק נא לציין כי 

ונים בתקופת הבדק מותנים בקיום התיק
תחזוקה שוטפת למגרש לפי הוראות היצרן, האם 
אפשר להוסיף סעיף זה כי תקופת הבדק הנדרשת 

 שנים! 4הינה ל 
 

 .7ראה התשובה לשאלה 

 

 

 

 מצ"ב תכנית עדכנית .ב


