
 

 

 

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

 

של ההתאחדות  20/04 מכרז מסגרת ב 2 'הודעה לקבלנים מסהנדון: 
 לכדורגל בישראל

 

מובהר כי חוברת המכרז וההסכם תוקנה, והנוסח המחייב הוא הנוסח שעלה לאתר 
 , להלן פירוט עיקרי התיקונים שבוצעו, והבהרות נוספות: 21.12.20ההתאחדות ביום 

 
 

 : סכום ערבות ההזמנההבהרה בעניין  .א
 

לחוברת המכרז, נפלה טעות סופר בסכום ערבות ההזמנה )הסכום בספרות(,  66יובהר כי בסעיף 
 ₪.  80,000וסכום הערבות הנכון הוא 

 יש להמציא את הערבות בנוסח המדויק כפי שצורף בנספח ב למסמכי המכרז. 

 
 הבהרה בעניין תקופת הבדק:  .ב

, וזאת חרף האמור בכל מקום אחר ודשיםח 48תקופת הבדק לתיקונים ולאחריות הינה  יובהר כי
  .במסמכי המכרז וההסכם, ככל שאמור אחרת

 

 הבהרה בעניין היתרי חפירה:  .ג
 

 לא נדרש לבצע חפירות במסגרת ביצוע העבודות, ועל כן הקבלן המבצע לא ידרש ליובהר כי ככל
להמציא היתרים בעניין זה מהרשויות הרלוונטיות, עם זאת, מודגש ומובהר כי בכך כדי לגרוע 
מחובת הקבלן המבצע לכל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודות, לרבות חפירות שיבוצעו על ידו, 

 בין אם ניתנה לכך הוראה ואת המפקח ובין אם לאו.

 
 
 



 

 

 הבהרות בעניין המפרט הטכני:  .ד

ככל מודבהר ומודגש כי על המציע לצרף להצעתו מפרט טכני של הדשא התואם את דרישות המכרז. 

המציע רשאי לצרף , את הדרישות במכרז ואין באפשרות המציע לצרף מפרט טכני התואם במדויק

  על ידי המזמין.  את המפרט הטכני הקרוב והדומה ביותר למפרט הטכני במכרז, והתאמתו תיבדק

 : המפרט הטכני עודכן כדלקמןכמו כן, 

 .5/8מרווח בין השורות במרבד הדשא " .1

 . Fifa preferred producer( FPPיצרן הדשא נדרש להיות יצרן מועדף של פיפ"א ) .2

 על המציע לצרף מכתב מיצרן הדשא על כך שהמציע הוא נציג היצרן בארץ.  .3

במגרש תהיה עד  מובהר ומודגש כי על הקבלן לדאוג לאספקת הדשא הסינטטי להתקנה .4

יובהר כי על הדשא להגיע לאתר ולהיות  –יום מקבלת צו תחילת עבודה  35-ולא יאוחר מ

 5,000מוכן להתקנה בתוך פרק זמן זה. כל חריגה מפרק זמן זה תחייב את הקבלן בסך של 

 לכל יום של חריגה.₪ 

חייב לביצוע לו"ז מעוד מובהר כי היום הקובע בלו"ז לביצוע העבודות, כמתואר בפרק: " .5

 " במפרט הטכני, הינו יום הגעת הדשא הסינטטי החדש לאתר.  העבודות

 

 הבהרה בעניין מנהל העבודה מטעם הקבלן:  .ה

מסמכי ל 91-92ן נדרש לעמוד בתנאים שנקבעו בסעיפים מובהר כי מנהל העבודה מטעם הקבל
 . וכמפורט בהסכם וכן נדרש לעמוד בכל הדרישות ממנהל עבודה בהתאם לדיןהמכרז, 


