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 לכבוד
 40/2020משתתפי מכרז 

 קירוי מגרשי ספורט
 

 שלום רב,
 

 תשובות לשאלות הבהרה   הנדון:    
 

 יש להגיש מסמך זה כחלק מהצעתכם למכרז.  שעלו במפגש מציעים.שאלות הבהרה תשובות למצ"ב 
 
 
 

 2020/832/שאלות לאחר מפגש מציעים 
 

 
 תשובות העירייה נוסח השאלה מס"ד

מיקום הלוח והתקנתו תהיה  האם 1
 כוללה בהצעת מחיר?

מטר,  80במידה ונדרשות עבודות מעבר ל  -כן 
 התוספת תהיה בעלות נוספת.

 
במכרז רשום שגופי התאורה צריכים  2

 לוקס, אך כמה וואט? 400להיות בעלי 
יגיש את תוכנית התאורה לאישור מנהל קבלן ה 

כולל  מחלקת חשמל בעירייה בטרם ביצוע
. לאחר ביצוע יבצע הקבלן הדמיה פוטומטרית

,כדי לוודא שתכנון  עם לוקסמטרבדיקה 
 . התאורה עונה על הדרישה

 
אין התייחסות למזחלות כצורך הכנה  3

 PVלמערכות 

מזחלות יוגדרו לפי הדרישה בהתייחס לאירועי 
 .גשם קיצוניים, כפי שדורש התקן

יאספו את המזחלות יהיו מותקנות בשיפועי הגג 
 מי גשם )צ.מ.ג( רמי הגשם ויובילו אותם בצינו

 למגרש. מחוץ
צול  3תשתית צינור של האם נדרש  4

 PVלמערכות להכנה לניקוז 
לן את תכנית הגג בבתכנון הגג יציג הק

ות וכן את כמ לרבות המזחלות והחתכים
ות חלא פ) גים המוצעת וקטרי הצ.מ.גים.מ.הצ

 ( " 6-מ
תיקונים במבנה יתבצעו נרשם במכרז  .5

באבץ חם. אין אפשרות לבצע במקום 
תיקוני אבץ חם, וישנם דרכים אחרות. 

יש לציין באיזה אופן לבצע תיקונים 
 במקום?

יש לבצע באבץ חם או בשווה ערך ע"פ אישור 
 .המפקח

הקבלן יצטרך להוכיח שכל האלמנטים להקמת 
חם ,בכל מקרה במידה ויהיו  המבנה עברו גילוון

 ריתוכים ידרשו לעשות תיקונים מקומיים.  

מהו העומס  בק"ג הנדרש לאיסכורית  .6

 יצבו על גביהם?  PVכדי שהמערכת 
 

התשובה תינתן עבור העומס השימושי לא עבור 
 עומס הרוח.

 ק"ג למ"ר. 25משקל מערכת סולארית הינו 
 על בסיס זה יש לקחת את מקדמי הביטחון

 והבטיחות.
את כל עומסי השירות  לקבל יצטרך הקבלן

,בעיקר של הפנלים ) משקל קונסטרוקציה וגופי 
( כאשר המתכנן שלו  תאורה יהיו ידועים לו
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יבצע תכנון קונסרטרוקטיבי ויאשר לביצוע 
)תכניות בית מלאכה ( כחלק מההגשה יהיה לו 

 גם מתכנן שלד .
 

 
   

 24/8/2020שאלות לאחר מפגש מציעים 
 

 
 תשובות העירייה נוסח השאלה מס"ד

 400,000אין פרויקט שעלותו לפחות  1
, ולכן נראה כאילו תפור לקבלנים ₪

 מסוימים
 

כל פרויקט של קירוי מגרש כדורסל עלותו  
 .₪אלף  400לפחות 

 

לא יכול להשתתף מבחינה  150ענף  2
חוקית לביצוע עבודות בטון, חשמל 

 ופיתוח.

  .150העבודה תואם את ענף סוג 
 

  1במידה וישתתף במכרז קבלן מסוג ג 3
יצטרכו לפצל את ההזמנות עבור כל 

מגרש בנפרד כיון שמדובר על פרויקט 
 מיליון . 14בהיקף כלכלי כ 

 

 
העירייה החליטה לצמצם את היקף העבודות 

 פורטים מטה.לשלושה מתחמים המ

חברת שיי בר דורשים שיאפשר לסיווג  4
להשתתף במכרז ולהיות פטורה  4ג 

מתנאי סף של הצגת ניסיון בביצוע 
קירוי מגרשי ספורט אלא הצגה של 

 יכולת כלכלית. 

 הבקשה נדחית.
 
 
 

 את רמ"י. על מי האחריות להחתים  .5
או שאין צורך והיתר הבנייה ניתן על 

 ידי הוועדה המקומית?
 

 ועדה מקומית ניתן על ידי

האם נדרש מדידה של כל שטח בית   .6
הספר או רק של המגרש ספורט? האם 

 הרשות מספקת את הגרמושקה?
 

הקבלן יבצע מדידה של המגרש בלבד על ידי 
 מודד מוסמך.

אין ביטוי  –בטיחות, נגישות והג"א  .7
 בדרישות להיתר ובדרישות לביצוע.

 

ת היתר נדרש לציין שהקבלן כחלק מהוצא
אין צורך באישור ידרש ליועץ בטיחות נגישות. 

 הג"א.

האם הקבלן מחויב לעשות טופס  .8
 (4אכלוס במגרשים? )טופס 

 . 4אין צורך בטופס 

במידה ואין  ,מי אחראי לדרכי גישה .9
 דרכי גישה נוחים וסבירים?

 

הקבלן יבצע דרכי גישה לאתר. המחיר מגלם 
 את כלל העבודות.

,  4והקבלן נדרש לקבל טופס במידה  .10
 גידור המגרשים מתוקצב בנפרד?

 

גידור של שטח העבודה .  4אין צורך בטופס 
 נדרש על פי תקנות הבטיחות וכלול במחיר. 

לפי חוק תכנון ובנייה קירוי זה נחשב  .11
כשטח ולכן האם הקבלן הזוכה יידרש 

 הקבלןאבל  –תנועה לא שייכת להיתר  תכנית
 ביצוע בעת תנועה להסדרי דרשיי בהחלט
 .המשטרה עם ותאום העבודה



 בס"ד                  

                                                                        
 

 3                       מכרז קירוי מגרשי ספורט                

                     _________________________________________________________________________________________________ 

 99100, בית שמש 3קומה  C, קניון נעימי בנין 2דרך רבין                   
 dikla@bshemesh.co.ilדוא"ל: 02-9909958פקס:  02-9909850טלפון:                  

 הלשכה המשפטית           

 בית שמש    עיריית                   

להציג תכנית תנועה הכוללת תוספות 
 חניה?

לצרף רשימה של היועצים הנדרשים  .12
 לצורך קבלת היתר בניה

 

היועצים הדרושים לקבלת היתר בניה כל 
מודד מוסמך, וביצוע העבודות, בין היתר: 

, ובטיחותאדריכל, קונסטרוקטור, יועץ נגישות 
 יועץ קרקע, יועץ חשמל.

מפקח לא אמור לאשר את הזמנת  .13
החומרים, האחריות הינה על הקבלן 

כיון שמדובר על פרויקט תכנון וביצוע. 
מפקח אמור לאשר חומרים כגון גופי 

 תאורה
 

דרש להציג חומרים או פרטים לפני יהקבלן י
 ביצוע  העבודה .

נא לציין במכרז חצי שנה לסיום ביצוע  .14
הקירוי בכל המגרשים  לאחר קבלת 
היתר בנייה בהתאם ובכפוף לאישור 

 הגורמים העירוניים. 
 

למכרז. לאור העובדה כי  3.3מצויין בסעיף 
הרי שעל העירייה צמצמה את היקף העבודות 

 חודשים 3הקבלן לבצע את העבודות בתוך 
 מקבלת היתר הבניה.

הגשת פטור לפיקוד העורף? האם  .15
 נדרש? ובאחריות מי?

 אין צורך באישור הג"א. 

מבקשים שקירוי הטריבונה יכנס בפרק  .16
בנפרד כיון שנדרש היתר שונה 

 ומחירים שונים. 
 

 הטריבונה אינה נכללת במגרשים לביצוע.

מופיע במכרז במידה והרשות תהיה  .17
 מעוניינת בעבודות נוספות הם יתבצעו

פחות וללא  20%בהתאם למחירון דקל 
רווח קבלני. הקבלנים טוענים שזה לא 

חוקי לכפות עליהם מחיר מסוים 
אחוז לא הגיונית.  20והפחתה של 

אחוז או  6מבקשים לתקן להפחתה עד 
 הצעות מחיר.3ניתוח מחירים לפי 

 הבקשה נדחית. 
 
 

מי משלם ומטפל בהזמנת  לוח החשמל   .18
דלה מול חברת חדש או ביצוע הג

 החשמל?
 

 הקבלן הזוכה

המציע הזוכה אשר יגיש בקשה להיתר  .19
בנייה מחויב להוציא בקשה ברישוי 

יום הבהרה רק לאחר  30זמין. קיימים 
מכן מקבלים מידע תכנוני. לוחות 

הזמנים במכרז אינם תואמים רישוי 
יום מהוצאת  30זמין כי שנרשם שתוך 

בקשה צו התחלת עבודה יש להגיש 
 ראשונית להיתר בנייה.

מרגע קבלת צו התחלת עבודות הרשות תספק 
תיקי מידע ידניים ובהתאם לכך יפעל הקבלן 

 יום. 30להגשת הבקשה להיתר בתוך 
  

מי משלם עבור התהליך הוצאת תיק  .20
 מידע? 

 

הקבלן יישא בכל הוצאות הנדרשות ככל 
 שידרשו.
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 לאחר מפגש מציעים:תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו 
 
 

מבקשת להשתתף  חברת מפטגון .1
במכרז מבלי שהשתתפו בסיור קבלנים 

 כי לא הבינו שמדובר בסיור חובה

 הבקשה נדחית. מפגש מציעים חובה.

לגבי ערבות מכרז לא :חברת אבו חתום . 2
 צויין רחוב בכתבות בנוסח הערבות

 בית שמש 4עיריית בית שמש דרך יצחק רבין 

חברת מ.ע.א ביצוע ופרוייקטים:  3
יום הגשת שאלות הבהרה עד חברת 

 12:00שעה  10.09.2020
עד           יום הגשת המכרז  

  12:00שעה  13.09.2020
לא צפוף מדי -כשבתווך שישי שבת   

 לקבל תשובות לשאלות ולהגיש מכרז ?
 

העירייה מודיעה על הארכת המועד להגשת 
 .9:00 בשעה 17.9.2020מכרז ליום 

 
 
 

 שאלות הבהרה מחברת מ.ל.ט מבנים:מצ"ב 
 
 

לנוכח העובדה כי העירייה צמצמה את העבודות למגרשים עם גישה השאלה אינה  -1תשובה לשאלה  .1

 רלוונטית בשלב זה.

 8העירייה דורשת התקנת גופי תאורה מיצרן/ספק אשר נותן אחריות למינימום  -2תשובה לשאלה  .2

 שנים.

 הקבלן יגיש הצעת מחיר נפרדת.במידה ויידרש ביצוע "שמלה"  -3תשובה לשאלה  .3

אין  . לרצפהובה הגג צול מג 6מרזבים  2 -למרזבים במכרזקיימת הגדרה ברורה  -4תשובה לשאלה  .4

 הסכמה לשפיכה חופשית שמשמעותה שהמגרש יהיה רטוב מגשם בחורף ובקיץ מטל.

 ות. לא רלוונטי לנוכח שינוי היקף העבוד -5תשובה לשאלה  .5

 ק"ג למ"ר. 25משקל מערכת סולארית הינו  -6תשובה לשאלה  .6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העירייה מודיעה על צמצום היקף העבודה וההצעה תתייחס רק לשלושה מתחמים:
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 גודל מ"ר משוער  בית ספר/מתחם עירוני   רחוב 

מעבר דרך  -שדרות בן זאב 
 הפארק

 726 הגולן בפארק 

 920 10אולם שייבר  10אבא נעמת 
כניסה ממורדי  - 33  הרצל

 612 ברנקו אתגרי  הגטאות 

 
 
 

 . 12:00בשעה  17.9.2020המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ליום 
 
 

 כאמור יש לחתום ולהגיש מסמך זה כחלק מהצעתכם למכרז.
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                       
 

 כלפון,עו"דדקלה  
 משנה ליועמ"ש 

 
 


