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 "חברה לתשתיות רכיבה –עז הרים בע"מ הודעה על כוונה להתקשר עם חב' "

 
 

התקשר עם חב' "עז הרים העירייה(, מעוניינת ל-עיריית כפר יונה )להלן .1
 . עבור אחזקת מתקן הסקייטפארק חברה לתשתיות רכיבה" -בע"מ

 

 

 ההתקשרות כוללת :  .2

 

 ת בהתאם לעומס השימוש במתקן .בדיקה רבעוני .א

  Grind rail .Ledge.Hand rails –בדיקת יציבות של כל האלמנטים  .ב
מעבר על ברגי ג'מבו,ריתוכים,יציבות האלמנטים אחד לשני ,חיזוק )

 ע"פ צורך (

)בחינה של כל הברגים על  s.Safetyide surferR'מעבר על ברגיי  .ג
 (ורך .משטחי ההחלקה ,חיזוק והחלפת ברגים ע"פ צ

)מעבר על מוטות  Toe plates.Copings.Edge protectorבדיקת  .ד
 הברזלים שעל הרמפות ובדיקת בלט,שבר,אי יציבות ( 

בדיקת סיליקון ופינות חדות )בדיקת אטימות נגד רטיבות ופינות חדות  .ה
 עקב השימוש במתקן (.

 מעבר על משטחי ההחלקה )נזקים,סדקים,חריצים,צבע( .ו

בדיקת יציבות והידוק השלט במקום,בהירות בדיקת שלט בטיחות ) .ז
 וקריאות,מפגעי וונדליזם (

 בדיקת ניקיון ומפגעים במתחם. .ח

הגשת דו"ח בדיקה רבעונית לאחר כל ביקור,אשר יכלול את פירוט  .ט
 הליקויים הנ"ל ואופן טיפולם .

)בדיקה ע"י מהנדס אישור בטיחות שנתי למתקן –בדיקת יועץ בטיחות  .י
 . בטיחות אחת לשנה (

 שנים .  5-ביצוע ההתקשרות ל .יא

 

" חברה לתשתיות רכיבה –בע"מ עז הרים למיטב ידיעת העירייה חברת " .3
 לאחזקת הסקייטפארק .היא הספק היחיד והבלעדי בארץ 

 

חברה –עז הרים בע"מ לצורך הזה, מבקשת העירייה להתקשר עם חב' " .4
את האפשרות והידע לטיפול " כספק היחיד שלה יש לתשתיות רכיבה 

 במתקן הסקייטפארק. 



 

 

 1987-ח"תשמ(, מכרזים) העיריות תקנות( 4) 3 תקנה אותלהור בהתאם .5
חברה לתשתיות –עז הרים בע"מ מבקשת העירייה להתקשר עם חב' "

 " כספק יחיד.רכיבה 
 

אפשרות לאחזקת אדם או תאגיד הסבור כי קיים מציע אחר אשר ברשותו  .6
כאמור רשאי לפנות לעירייה וזאת לא יאוחר מיום מתקן סקייטפארק 

 . 12:00בשעה 1.2029.30

 

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני בלבד  .7
)יש לוודא קבלת הדואר האלקטרוני  yarivm@Kfar-yona.org.ilלכתובת 
 (. 09-8971141בטלפון 

 
 

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי ההתקשרות  .8
קווי ונייד, מס פקס  לרבות שם מלא, ת.ז, ח.פ, כתובת מספרי טלפון

 וכתובת דוא"ל וכן את פרטיו של הפונה או של המציע האחר.
 

 


