מפרט טכני מיוחד
הגן:


בשטח הגן מתוכנן מתחם אחד למתקני משחק ,מחולק לשלושה אזורי משנה:

 אזור  ,1מערבי – אזור למתקני משחק לבוגרים. אזור  ,2מזרחי – אזור למתקני משחק לצעירים. אזור  ,3דרומי – אזור לחצובת/ות נדנדות רב גילאיות ,מוקף בשלוש שורות אבני נחיה לעיוורים ,בהתאםלתקן מכון התקנים.
ראה סימון וגודל השטחים בתוכניות המצורפות.
מתקני המשחק:
 מתקני המשחק יבוצעו משלד של פלדה מגולוונת  /נירוסטה כולל מחברים תעשייתיים בשילוב כבלים,
רשתות ,גומי וכו' .עדיף להימנע מאלמנטים פלסטיים.
כל הנ"ל בכפוף לדרישות התקן הישראלי או כל תקן אחר בהעדר תקן ישראלי ,והתאמתם לשימוש
במתקני משחק על פי דרישות התקן הישראלי.
משטחי הבטיחות:


משטחי הבטיחות יהיו משטחי גומי בטיחותי בגמר  TPV 100%ויעוצבו בשילובי צבעים שונים בדגש על
עיצוב ייחודי וציורי המשתלב עם הגוונים וצורות מתקני המשחק.

 יש לצרף המלצות המעידות על ניסיון בהתקנת משטח בטיחות נשוא מכרז זה ב –  3השנים האחרונות
בהקיף שטח דומה (של הקבלן עצמו או קבלן משנה מטעמו).
אחריות:


הקבלן ימלא בטבלה המצורפת (או יצרף טבלה משל עצמו) את תקופות האחריות לכל אחד מהחלקים
נשוא המכרז
נושא האחריות

משך האחריות

מתקני המשחק
משטח בטיחותי
כללי:


הקבלן יעבוד בכפוף למפקח או מי מטעמה של המועצה.



הקבלן יתקן כל ליקוי ו/או מפגע שנוצר במהלך העבודה על חשבונו ובאופן מיידי.



הקבלן יפנה את הפסולת שתיווצר במהלך העבודה על חשבונו לאתר פינוי מורשה ומאושר ויציג מסמכים
המאשרים זאת.



במידה ועבודות הקבלן יבוצעו במקביל לעבודות הפיתוח במתחם יתאם הקבלן ע"י מפקח הפרויקט את
עבודתו בהתאם להתקדמות עבודות קבלן הפיתוח באתר.



במידה ועבודת הקבלן תבוצע לאחר סיום עבודות הפיתוח במתחם יגדר הקבלן את המתחם וידאג לנושא
הבטיחות במהלך כלל העבודות באתר ,כולל שמירה רציפה  24/7על חשבונו ,תוך מתן תשומת לב לנ"ל בין
מועד התקנת מתקני המשחק לביצוע וגמר המשטחים הבטיחותיים תחתם וסביבם.



במידה והמתקנים המוצעים דורשים יסודות בטון מקומיים יתאם הקבלן את מיקומם ע"י המפקח ויסמנם
בשטח בטרם יבצע קבלן הפיתוח את משטח הבטון כתשתית למשטח הבטיחותי.



בגמר העבודה על הקבלן לספק למזמין אישורי מכון התקנים על כלל המתחם ,מתקני המשחק ומשטחי
הבטיחות כולל עמודי ההצללות.

