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 קבלניםפרוטוקול סיור  – מתקני משחק שרונה שצ"פ מרכזיפרויקט 

 (1)עדכון מס' 
 
 

 .03/07/2018, בתאריך כפר יונה, חכ"ל כפר יונהשנערך במשרדי  קבלניםסיור 
 

 .4/2018ונה סיור קבלנים מכרז מתקני משחק שרבנושא: 
 

 מנכ"ל, חכ"ל כפר יונה -    בני סעד נוכחים: ה"ה
 חברת פטוריז-   משה בלוי 
 חברת גנית פארק בע"מ-   אילנית פרטוש 
 חברת אלו את ניצן-   זיו מאירוביץ 
 חברת מתקני פסגות-   גבע בן דוד 
 חברת שעשועים וספורט-    מירב 
 חברת נ.ע לבה בע"מ-    אלעד 
 חברת א.ד מתקני משחק בע"מ-   שלומי גבאי 
 חברת עצמון מוצרי פיברגלס בע"מ-   יוסי גאנח 
 ניהול ופיקוח, יהל מהנדסים-   עופר ניימן                          

 ניהול ופיקוח, יהל מהנדסים-   משה פרג'ון  
   (טבלה מצורפתקבלנים שהשתתפו בסיור )עפ"י   

 

 
 

לקבלנים שהשתתפו בסיור ובליווי תכניות לגבי כל י סעד עופר ניימן בנניתן הסבר נרחב ומעמיק ע"י  .1

 מכרז זה ולתכולת תיק מסמכי המכרז.העבודות שיבוצעו במסגרת 

בשונה מן הנאמר בסיור, הוחלט על הגדלת היקף מתקני המשחק והאלמנטים השונים כמפורט בחוזה  .2

 מלש"ח לפני מע"מ. 4-ל

והצבה של מתקני משחק כולל כל התשתיות , ייצור תכנוןהעבודות נשוא המכרז כוללות עבודות  .3
  תאורה.כולל  להצללות בפרויקטוהרלוונטיות למתקנים, 

 על המציע לקרא היטב את האמור בתנאי הסף ולעמוד במדויק על כל הדרישות. .4

כגורם משפיע בבחירת הקבלן הזוכה  דרישות האחזקה והבדק של הפרויקט הינם ייחודיות ויילקחו .5

 בחוזה ובמסמכי המכרז. כמפורט
 
 

 על הקבלנים להקדיש תשומת לב מיוחדת לנושאים הבאים: .6

מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות התקנת מתקני משחק בתוך שטח עבודה של הקבלן המבצע  6.1

עבודה, שעות עבודה, גישה לאתר וחיבורי תשתיות אתר האת כל השצ"פ. יש לתאם כניסה ל

 .וכו'ף להתייחס לנ"ל בהיבטי בטיחות, ביטוח , ובנוסעם הקבלן המבצע של השצ"פ

והמערכות עד להתקנת  בצע את כל עבודות ההכנה של השטח משלב השתיתמוטל על הקבלן ל 6.2
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 ייזום פרוייקטים בע"מ -יהל מהנדסים  
 

 . , ביסוס וכו'כולל עבודות מצעים, בטון, תשתיות תאורה מהמתקנים וההצללות

העבודה תבוצע תחת בקרה קפדנית של נציגי המזמין, מנה"פ ונציגי העירייה השונים כגון:  6.3

מהנדס העיר, אדריכל העיר,אגף שפ"ע, מחלקת מאור, וכיוצ"ב. מובא לידיעת הקבלן כי יתכן 

ויבוצעו שינויים ביחס לתכנון ו/או לפרטים השונים שידרשו ע"י נציגי העירייה ועל הקבלן 

 בון.להביא זאת בחש

הודגש בסיור, כי עמודי ההצללה יבוצעו עם תאורה מותקנת עליהם לכיוון מתקני המשחק עקב כך  .7

 מתקני המשחק.שטח ר את התאורה החיצונית אינה עוברת דרך ההצללות ויש להאיש

לפי דוגמת הפרט  גומיהמשטח אשר יבוצע בפרויקט הינו משטח כמענה לשאלה שנשאלה בסיור,  .8

 .המצורף בנספח א'

וההצללות ת ייצור לכל המתקנים ותכני ,לאישור הנהלת הפרויקטעל הקבלן הזוכה, להעביר לו"ז  .9

                      , כולל חישוב עומסי רוח וביסוס, אישורי קונס' קונסטרוקטיבים חישוביםהכולל 

SHOP-DRAWING ,אדריכל הפרויקט  ם. יש לאשר את הנ"ל עוכו' אישור מכון התקנים

 רוקטור.והקונסט

 

  הבטיחות בעבודהותקנות יש לשמור בקפדנות על חוקי הובהר כי העבודה הינה בסביבה מאוכלסת ו .11

 . כל דיןכנדרש עפ"י 
 

הוסבה תשומת לב הקבלנים / המציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים, על כך שעליהם  לעמוד בכל תנאי  .12

 הסף שהוגדרו במכרז זה.

 

ות הקיימות המופיע בתוכניות הביצוע יהווה מידע בלבד                           ידוע לקבלנים שהמצב הקיים של התשתי .13

ובכל מקרה מחובתו של  הקבלן כתנאי לתחילת העבודות במידת הצורך לאשש נכונות/ דיוק המידע 

הנ"ל באמצעות גישוש ע"י כלים/ידיים או באמצעים אחרים בזהירות המרבית למניעת נזק בשעת 

 .ללא כל תוספת תשלום ההצעהן לכלול כל האמור לעיל במחירי חפירה, על הקבל

 

 עופר ניימן רשם:
 

 לנוכחים, ולכל הקבלנים שהשתתפו בסיור הקבלנים. העתק:
 ראש העיר כפר יונה-   אפי דרעי ה"ה            

 מהנדס העיר כפר יונה-   שלום רוזנברג  
 יועצת משפטית, חכ"ל כפר יונה. -    שגית גליקסמן

 מנהלת מחלקת תשתיות, כפר יונה-   מלי שדה  
 יהל מהנדסים-   פטריק אלקיים  
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 ייזום פרוייקטים בע"מ -יהל מהנדסים  
 

 נספח א':

 
 


