
 

 3מתוך  1עמוד 
 חתימת המשתתף: _________________ 

 
חמישי כ"ב תמוז תשפ"ב יום לכל מאן דבעי,  

2022יולי  21  
 
 

 26/2022  מס'פומבי   מכרז
 תכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק, משטחי בלימה והצללות ל

 נתיבות עיר אתרים במתחם ז'בוטינסקי ב  4 –ב 
 

 מסמך שינויים והבהרות 
 

 "( להלן הבהרות למכרז: המכרז בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון )להלן: "
 

 תשובה שאלה   סעיף מסמך ועמוד מס"ד

  –ך א' מסמ  .1
ההזמנה להציע  

 הצעות 

סכום  3.1 את  להוריד  מבקשים  אנו 
ל הכספי  לא    1- היקף   ₪ מיליון 

 כולל מע"מ. 
 

אין שינוי במסמכי    –הבקשה נדחית  
 המכרז לעניין זה. 

  –ך א' מסמ  .2
ההזמנה להציע  

 הצעות  

נבקש  6.1 מכרזים,  ריבוי  לאור 
ההצעה  הגשת  מועד  את  לדחות 

 . 30/08/22לתאריך 
 

  להגשת  האחרון   המועד
  ליום  ונקבע   נדחה  הצעות

 .12:00 בשעה 15.8.22
 

  המועדים   ביתר  שינוי  אין
  שינוי   אין   לרבות  במכרז
 . הבנקאית הערבות בתוקף

 
  –ך א' מסמ  .3

ההזמנה להציע  
 הצעות 

ובמסגרת   6.1 המכרזים  ריבוי  לאור 
ברמה  הצעות  להגיש  מאמצנו 
הגבוהה ביותר נבקש לדחות את  

ב המכרז  עבודה   21הגשת  ימי 
 .מעבר לתאריך הנוכחי

 

 לעיל.  2ראו תשובה לשאלה 

  –ך א' מסמ  .4
ההזמנה להציע  

 הצעות 

נבקש לקבל הארכת זמן לשאלות   8
 . הבהרה

אין שינוי במסמכי    –הבקשה נדחית  
 המכרז לעניין זה. 

 – (6מסמך א')  .5
קווים מנחים 
להגשת הצעה  

 תכנונית רעיונית 

4.1 
4.3 

לגבי  התאמה  אין  בסעיפים 
 תקציב המכרז. מה הסכם הנכון?

"  4.1בסעיף   "  4,000,000במקום 
 ". 4,300,000יירשם "

 
 

 – (6מסמך א')  .6
קווים מנחים 
להגשת הצעה  

 תכנונית רעיונית

קטנים ושטח הנדנדות   השצ"פים 6.1
 תופס כשליש מהשטח. 

כמות   את  להוריד  ניתן  האם 
גודל המתקן  על חשבון  הנדנדות 

 המרכזי המשולב?
 

לא ניתן להוריד את כמות הנדנדות,  
המינימום   לכמויות  לב  לשים  יש 
מסמכי   המופיעות  מתחם  לכל 

 .המכרז

 – (6מסמך א')  .7
קווים מנחים 
להגשת הצעה  

 תכנונית רעיונית

לקבל    ניתן  לפני   DWGהאם 
שנוכל  בכדי  המכרז  רכישת 
לאמוד את השטח ולהחליט לגבי 

 רכישת המכרז? 
 

את   לקבל  המעוניין  משתתף  כן. 
ה  בקשה   DWG-קבצי  ישלח 
 בדוא"ל ל  

nir@gureng.co.il 

 – (6מסמך א')  .8
קווים מנחים 

קובץ    לקבל  של   DWGנבקש 
 .4שטח 

 לעיל.  7ראו תשובה לשאלה 
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 תשובה שאלה   סעיף מסמך ועמוד מס"ד

להגשת הצעה  
 רעיוניתתכנונית 

 
 
 

 – (6מסמך א')  .9
קווים מנחים 
להגשת הצעה  

 תכנונית רעיונית

ניתן   האם  הבהרה  לקבל  נבקש 
הקיימים?  השטחים  את  להגדיל 

הקיים השטח  היקף   - במסגרת 
חדש  שטח  יצירת  או  הרחבה 
בצמוד לשטחים הקיימים )לדוג' 

 . אומגה(
 

השטחים   את  להגדיל  ניתן  לא 
 הקיימים. 

המופיע   לשטח  להתייחס  יש 
 .בתכניות הפיתוח

האם  5.3 מסמך ג' )הסכם(    .10 הבהרה  לקבל  נבקש 
ביצוע  לאחר  לעבודות  התשלום 
לכל  או  בנפרד  אתר  לכל  יהיה 
והזוכה  )במידה  ביחד  האתרים 

 יזכה בכל השטחים(? 
 

 כל אתר בנפרד.
 
 

פרטי   –נספח א'   .11
 המתקנים 

אינה אוסרת האם ניתן לשלב מתקנים מעץ?  אפשרות    על  העירייה 
שונים(  זו   חומרים  גם  לשלב  )ניתן 

ובלבד שלכל המתקנים תהיה שפה  
אחידה  ומתואמת לדרישת סיפורי  

 . התנ"ך
 

פרטי   –נספח א'   .12
 המתקנים

מתקנים   לשלב  ניתן  האם 
 מוסיקליים?

 

עדיפות  דרישת הקהילה,  בהתאם ל
 לא לשלב. 

אישור  – 1נספח ה'  .13
עריכת ביטוח 
 עבודות הספק

עקיף  נזק 
למתקנים 

ו/או 
כבלים 

תת  
 קרקעיים

.                                      309,  304,  312קודים:  
לעבודה  הסעיפים לא רלוונטיים 
של חברת מתקני משחק,     נבקש 

 לבטלם. 

 הבקשה נדחית 

מבקשים להחריג אירועי שריפה  1.8 אחריות   –נספח ו'   .14
מאחריות   כחלק  מוונדליזם 

 אחזקה.
 

סעיף    לעניין    3.1ראו  בהסכם 
 וונדליזם. 

כל    כללי   .15 של  אין את הקונטור  בקובץ 
 גן וגן, רק סימון כללי. 

 אין לכם קונטור מדוייק? 
 

קונטור    1-3המשטחים    שלשלו יש 
המשחקים   מתחמי  של  מדויק 

 בתכנית הפיתוח. 
 

יש מדידה של מצב קיים,   4למשטח  
שונה   בצורה  משטח  לתכנן  ניתן 
סדר   באותו  אך  הקיים  מהמצב 

 גודל. 
 

ותוכנית    כללי   .16 מדידה  תוכנית  בקבצי 
שטח   מופיע  לא  הידוע   4פיתוח 

 בשם שלום בנייך. 
 

  מהפרויקט   חלק   אינו   4'  מס  שטח
אינו  ז  מתחם  של לכן  'בוטינסקי 

 מופיע בתוכנית הפיתוח. 
 

את   תבתכני לראות  ניתן  המדידה 
מס'   במייל    -4שטח  לפנות  ניתן 

את    nir@gureng.co.il ל לקבל 
 . התקבלהתכנית במידה ולא 

 
אישור   כללי ביטוח   .17 נוסח  לאישור  בקשה 

 ביטוחים בשלב המכרז.קיום 
של   הליך  מבצעת  אינה  העירייה 

של   אישור  מוקדם  לנוסח  אישור 

mailto:לnir@gureng.co.il
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 תשובה שאלה   סעיף מסמך ועמוד מס"ד

משתתפים    מטעם  ביטוחים  קיום 
 במכרז.

 
נוסח   לשינוי  בקשה  שיש  ככל 
את  לבקש  יש  במכרז  האישור 

 השינוי במסגרת הליך הבהרות.
 

מסמכות   לגרוע  כדי  באמור  אין 
העירייה ויועץ הביטוח שלה לאשר  
באישור   מהותיים  שאינם  שינויים 

 קיום הביטוח. 
 
 

 מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והאמור בו גובר על מסמכי המכרז במקרה של סתירה.
 על המציעים לצרף להצעתם את מסמכי ההבהרות כשהם חתומים כדין על ידם. 

 
                                                                                                                           ___________ 
 נתיבותעיריית                                                                                                                             


