אגף למינהל תאום ותפעול
ב' שבט תש"פ
 28בינואר 2020
הנדון :פרוטוקול סיור קבלנים ומענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס'  5/2020לאספקה
והתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי צרכים מיוחדים ,עבודות תשתית ,מצע בולם נפילה
ועבודות הצללה בגן "מצפה אפק" ברח' שיר השירים בראש העין
פרוטוקול מפגש וסיור מציעים באתר ,מתאריך  23.1.2020בהשתתפות רשימת המשתתפים
אלחנן כהן -מנהל מח' גנים ונוף ,נעמה אשל -יועצת.
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הובהר כי לא תבוצע הארכה למועד הגשת ההצעה.
השטח הקיים מגונן .המכרז כולל את הכנת השטח  ,עבודות פיתוח ,פירוקים וכיו"ב כמפורט
במסמכי המכרז.
רוכשי המכרז יקבלו קובץ  DWGאך באחריות המציע לבצע מדידה באתר.
נחיצות ההצללה -תיבחן לאחר בדיקת אגרונום של העצים בשטח .הודעה בנושא תתפרסם
לרוכשי המכרז בהקדם.
על המציעים להעביר במסגרת הצעתם כתב כמויות מפורט ומסודר ובו מפורטים מחירי המתקנים
המוצעים על ידו ,מחיר ההצללה ומחיר המשטח בולם הנפילה כולל עבודות התשתית והפיתוח.
דגשים:
א .יש לוודא כי הערבות תקינה.
ב .יש לעיין בצורה מדוקדקת במסמכי המכרז.
ג .שאלות יועברו בכתב בלבד ,כמפורט במסמכים .תשובות תינתנה לכל המשתתפים
ד .מדובר במכרז איכות  /מחיר .יש לתת דגש על איכות ההצעה.,
ה .יש למלא את טבלת מתקני המינימום בצירוף תמונות להמחשה.
ו .אין לתת יותר מהצעה אחת.
תיקבע פרזנטציה להצגת ההצעות .כל ההצעות ייבחנו על ידי וועדה מקצועית שתמונה על ידי
העירייה .על המציע להכין מצגת  /פלקטים וכדו' הכוללים הדמיות  ,שרטוטים וכו' להצגה
שאורכה כ  20דקות .יש להתמקד בהצגת ההצעה ולא בפרופיל החברה.
רכישת המכרז  -במשרדי העירייה.
הגידור יהיה היקפי ויכלול פשפשים בכניסות .כמות הכניסות מותנית בתכנון המוצע על ידי
מציע ההצעה.
שטח המתחם הינו השטח התחום בין אבני הגן המשופעות בלבד .השטח מוערך בכ 800מטר.
מטרא'ז זה –  800מ"ר -יהווה שטח מינימום .אך ניתן להגדיל את השטח למי שמעוניין ,לדוג'
ע"ח ביטול שבילי הגישה.
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להלן מענה לשאלת הבהרה בקשר עם המכרז שבנדון:
מס'
.1

סעיף
קובץ DWG

השאלה  /בקשת ההבהרה

תשובת העירייה

נודה מאוד לקבלת קובץ  DWGלשם קובץ  DWGנשלח במייל לכלל
המציעים שרכשו את המכרז
תכנון השטח.

מסמך א'  -הוראות
למשתתפים  -סעיף
1.2

תקן " -חובה על המציע לאשר את האישור
התקנת המתקנים באישור מכון ההתקנה.
התקנים"  -האם על המציע לצרף ,כבר
בשלב הגשת ההצעה את אישורי מכון
התקנים פר-מתקן ,או שהאישור יינתן
לאחר התקנה בפועל?

.3

נספח ד' - 8/אישור
קיום ביטוחים

מתכונת אחידה  -נבקש להביא
לידיעתכם ,כי החל מיום 01.12.2019
חלה מתכונת אחידה לחתימת חברות
ביטוח על גבי אישור קיום ביטוחים
בהתאם לחוזר הממונה על שוק ההון
ביטחון וחסכון .לנוחותכם ,מצ"ב
החוזר ודוגמת אישור בנוסח אחיד .על
הרשויות לשנות את דרישתן לעניין
אישור קיום הביטוחים בהתאם; שכן
חברות הביטוח אינן מורשות עוד
לחתום על האישור כפי שצורף למכרז
שבנדון.

.4

נוסח ערבות מכרז -
סעיף 5

נוסח ערבות מכרז  -נבקש לציין
בפניכם ,כי למכרז צורפו נספח ד'9/
נוסח ערבות ביצוע ונספח ד' 10/נוסח
ערבות בדק .לא צורף נוסח ערבות
מכרז  -נודה לקבלתו.

.2

יינתן

בפועל

לאחר

יש להחליף את נוסח אישור
הביטוח בנוסח העדכני
המצ"ב.

לא קיים נספח של נוסח ערבות ,ניתן
לצרף ערבות בנוסח המקובל בבנק
ובלבד שתעמוד בתנאים המפורטים
בסע'  5עמ'  .5הערבות תהיה צמודה
למדד המחירים לצרכן הידוע ביום
האחרון להגשת מסמכי המכרז.

הבהרות:
השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להביאם בחשבון
בהגשת הצעותיהם .על המשתתפים במכרז זה לצרף מסמך זה ,חתום על ידם בחתימה ובחותמת,
להצעתם במכרז.
בכבוד רב,
קרן נוני
מנהלת מח' רכש ואספקה
עיריית ראש העין
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נספח ד'  – 8אישור קיום ביטוחים
אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת
האישור)(DD/MM/YYYY

נשוא הביטוח :אספקת מתקני משחקים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל
תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

ממבקש האישור
שם :עיריית ראש העין
וגופיה ומי מטעמה
)"המזמין""/העירייה""/הרשות"(

המבוטח

אופי
העסקה

ממעמד מבקש האישור

שם

 ...ו/או המזמין
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

השילה  21ראש העין
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☐נדל"ן

☒משכיר

☒שירותים

☒מזמין שירותים

☒אספקת
מוצרים

☒מזמין מוצרים

☐אחר:
______

☒אחר :רשות מקומית

כיסויים
נוסח
מספר
סוג הביטוח
הפוליס ומהדורת
הפוליס
ה
ה
ותפעול
למינהל תאום
חלוקה לפי גבולות אגף
אחריות או
"ביט"
סכומי ביטוח

תאריך
תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטב
ע

השתתפות עצמית

סכום

מטבע

כיסויים
נוספים
בתוקף
יש לציין קוד
כיסוי בהתאם
לנספח ד'

ש"ח

רכוש
ציוד בתפעול ומוצר
שסופק

ערך כינון

צד ג'

8,000,000

חבות מעבידים

15,000,000

,312 ,309
313,314,316
,324 ,318
 333ביטול סייג
רשלנות רבתי

,304 ,302
,309 ,307
,315 ,312
,321 ,318
,328
 333ביטול סייג
רשלנות רבתי
 324ביטול סייגי
מוצר/מקצועית
)אלא אם בוטח
בנפרד(

,309 ,307
,318 ,315
,328
 333ביטול סייג
רשלנות רבתי

חבות המוצר;

4,000,000

אם הוסכם כהרחבה
בצד ג ו/או משולב
עם אחריות מקצועית

,318 ,309
,328
12 331ח',
 333ביטול סייג
רשלנות רבתי

אחריות מקצועית;

1,000,000

אם הוסכם כהרחבה
בצד ג ו/או משולב עם
חבות המוצר

,318 ,309
,325 ,324
,327 ,326
,328
12 331ח',
 333ביטול סייג
רשלנות רבתי

פירוט השירותים
)בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'(:

 111אספקת מתקני משחקים

ביטול/שינוי הפוליסה :שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא
ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת המבטח:
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