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 2מסמך הבהרות 

 שלום רב, 

   מועצה המקומית עומרבתיקון וצביעת מגרשי ספורט  – 09/2022מכרז : הנדון
 

, לות ת המועצה לשאות הבהרה ותשוב ו( מתכבדת בזה להעביר אליכם שאל המועצה  –המועצה המקומית עומר )להלן  
ת ו ת המועצה לשאל ושהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובכפי  

ההבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק 
 בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 שאלות הבהרה:  .א

 תשובה שאלה  עמוד מיקום מס'

לדעת איך אנחנו מתכננים   בראש ובראשונה אבקש    .1
 להתייחס לנושא הסדקים במגרשים ? 

נושא הסדקים הינו בעיה מוכרת בענף המגרשים  
    והיא נובעת כתוצאה מתזוזות של הקרקע.

לכן , אין ביכולתי לתת פתרון מוחלט לבעיה .ולמען  
האמת , אין ביכולת אף אחד לתת פתרון לבעיה  

ו לתת פתרון לבעיה אך עד היום  רבים ניס מסוג זה.
אף אחד לא הגיע לפתרון מוחלט. קבלן שיתן  

אחריות על תיקון סדקים יכניס את עצמו לבעיה  
  בעיה שמומלץ להימנע ממנה מראש. רצינית מאוד .

מה שכן , מנסיונות שערכנו בשנים האחרונות  
הצלחתי להגיע לפתרון טוב יחסית של הנושא אך עם  

  פתרון מוחלט.  עדיין לא -כל זאת 

המכרז ותנאיו  
מגדירים הן את  

העבודות הנדרשות  
ובאופן הנדרש והן את  

תנאי הסף הנדרשים  
לשם השתתפות  

במכרז. על המציעים  
לקחת בחשבון את  

כלל התנאים  
והדרישות בטרם  

 הגשת הצעה. 

האם עלות תיקון הסדקים נכנסת תחת המחיר      .2
לתמחר  הכללי של סעיף הציפוי או שאולי כדי 

    בנפרד?

  כל מקרה לגופו.

כללי של סעיף הציפוי   תמחורמה הכוונה ? נכון שיש  
במכרז , אך בתכלס אם רוצים להגיע לתוצאה  
האופטימלית כל מגרש דורש יחס שונה ותכנון  

המתאים לו . אז נכון , לסעיף הציפוי לא צריכה  
איך נושא  ניתן לתמחר לפי מ"ר. -להיות בעיה

ש למגרש. אולי כדאי לתת לו  הסדקים משתנה ממגר
 במה בנפרד? 

כוללת  ציפוי  העלות  
והתיקון   הטיפול  את 

 . הסדקיםשל 
הסר   ראו  למען  ספק 

  30.025.0100סעיף  
 בכתב

שינוי    .הכמויות אין 
ובאופן   המכרז  בתנאי 

 הצעת המחיר. 
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 לשכת מנכ"ל המועצה 

 תשובה שאלה  עמוד מיקום מס'

  האם נוכל להפעיל שיקול דעת לפני ביצוע פרויקט ?    .3

וכבר מוגדר מראש אני  מכיוון שהמכרז הוא כללי 
מוטרד שביצוע של מגרשים מסוימים לא יהיה  

 אפשרי.

לצורך העניין , בפגישה שערכנו הגענו למשטח  
בגדול , ניתן   המשטח נראה הרוס לחלוטין. .גלגליות

מידה זה יכול   לבצע תיקון מסוים אך טיפול בקנה
להיות מאוד יקר ולא יעיל כי הוא יהווה כמו פלסתר  

השאלה היא מה נעשה במצב בו יחליטו    אז על פצע .
לשאר   רופרציותפ לעשות עבודה גם אם היא חסרת

המגרשים ? ואיך נתמחר דבר כזה? לפי מ"ר ציפוי  
אוניברסלי ? זה משהו שחייב לדעת לפני שנכנסים  

 למכרז . איזה מגרשים מתכונן לבצע ואיזה לא. 

שיקול   אין  לקבלן  לא. 
בנושא שוב  .  דעת 
העבודות  יובהר,  

בהתאם   תבוצענה 
המועצה   לדרישות 

המכרז לרבות    ותנאי 
כפי   המחיר  הצעת 

 .שתוצע

עדכון/הבהרה  
 מטעם  המועצה

ספק הסר  ה  30.025.0100  סעיףראו    למען  הכמויות  תיקון  בכתב  את  כולל 
 .םוטיפול הסדקי

                                                                                                                        

 

 

 בכבוד רב, 

 אהרוני שבתאי 
 נכ"ל המועצה מ

 

 

____________________________________________ _______ _____________________________ 

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי ההבהרה ו/או ההסתייגות 
ולצרפו כח על גבי מסמך זה ועל הנספח לו  לק בלתי נפרד נדחית. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום 

            מהצעתו במכרז.

                 _ ______________  _ ______________  _ ______________ 
 ת חתימה + חותמ       שם המציע          תאריך               


