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 .1כללי
 .1.1ועד מקומי כפר ידידיה (להלן" :המזמין") ,פונה בזאת בהזמנה לקבלת הצעות מחיר
לביצוע כלל העבודות המפורטות במסמכי ההזמנה ובכלל זה תכנון ,אספקה ,הובלה
והתקנה של מתקני משחקים ,דשא בטיחותי ,גידור חזית הגן ומתן שירותי אחריות בגן
הציבור – גן המייסדים כפר ידידיה.
 .1.2את מסמכי ההזמנה להציע הצעות ניתן לרכוש אצל גב' דנה אברמוביץ' – מזכירת הועד
המקומי במזכירות כפר ידידיה ,בימים א'-ה' בין השעות  8:00-13:00החל מיום
.31.5.2018
 .1.3ועד מקומי כפר ידידיה יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדית ,לפסול הצעה של מציע או
לבטל זכירה של ספק ,אשר היה או יהיה לועד המקומי כפר ידידיה ניסיון רע עמו –
לרבות בפרויקט שהסתיים זה מכבר .ניסיון רע כולל בין היתר :אי עמידה מצד המציע
בהתחייבויות ,כולל לוח זמנים ,תביעות בלתי מוסברות ,איכות העבודה ,עבודה שאינה
רציפה ,ביצוע שונה מתכנון שאושר ע"י המזמין ,הפסקות עבודה או כל עניין משמעותי
אחר.
 .1.4ניתנת בזאת הודעה למשתתפי המכרז כי הפרויקט הנ"ל ממומן ע"י ועד מקומי כפר
ידידיה .לנוכח האמור יחולו מועדי התשלום כקבוע בחוזה קבלים ועד מקומי כפר
ידידיה .כל מציע מצהיר ומתחייב בהגשת הצעתו כי קרא ,הבין והסכים לאמור וכי לא
תשמע על ידו כל טענה בעניין.

שלבי המכרז:
 .1.5בשלב הראשון תבחן עמידת ההצעה בתנאי הסף שנקבעו במסמכי המכרז.
 .1.6מציעים אשר נקבע לגביהם כי הם עומדים בכל תנאי הסף יוכרזו כספקים אופציונאליים
לאספקת והתקנת מתקני המשחק ומשטח הדשא הבטיחותי.
 .1.7ניתנה פניה כאמור לספקים – על כל ספק להגיש הצעתו לתכנון וביצוע ההתקנה
וההספקה וכל האלמנטים הנדרשים עד למועד הנקוב בהשמנה.
הצעה אשר תוגש אחרי המועד הקבוע בפניה לספקים ,תיפסל ולא תיבדק.

 .1.8לאחר קבלת ההצעה בהתאם למועד אשר נקבע במסמך ההזמנה ,יקבע ועד מקומי כפר
ידידיה את ציון האיכות ביחס לכל תכנון מוצע ואמינות הספק ,מבלי לגרוע מהאמור ועד
מקומי כפר ידידיה רשאי להזמין את הספקים כולם או חלקם ,לפי שיקול דעתה ,להצגת
תכנון הפרויקט בפניה .מועד ישיבת ועד מקומי יימסר למציעים הרלוונטיים לאחר
קבלת ההצעות.
 .1.9לאחר בדיקת הצעות תכנון הפרויקט ,ייקבע ניקוד האיכות ביחס לכל תכנון שהוגש.
משקולות הניקוד מפורטות בסעיף 3.9
ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה לביצוע הפרויקט.
 .1.10התמורה המשולמת לזוכה מבין הספקים עבור תכנון וביצוע הפרויקט הינה במסגרת
התקציב המוגדר לפרויקט ,ללא כל תוספת תשלום.
 .1.11מובהר כי במידה ויידרשו שינויים בתצורת העבודה בשל גילויים שהתגלו לאחר בחירת
זוכה ,כמו מגבלות הנעוצות בתשתית הקרקע ,יהיה רשאי ועד מקומי כפר ידידיה לבטל
את הזכייה או לשנות את היקף העבודה כאשר ערך העבודות לאחר השינוי ייקבע לפי
הוראות חוזה קבלנים ועד מקומי כפר ידידיה.

 .2פירוט מסמכי הפניה לקבלת הצעות לתכנון וביצוע הפרויקט:
 .2.1מסמכי הפניה לקבלת הצעות יהיו בהתאם לנוסח נספח  ,6לחוברת זו ,בכפוף לשינוים
ותוספות מצד ועד מקומי כפר ידידיה ,כפי שיראה לנכון מעת לעת.
 .2.2למסמכי הפניה תצורף מפה של הגן ובה תיאור קצר של הגן ,קונספט הפרויקט ,ייעודו
(גילאי הילדים ,מתקני משחק וכדומה) .מוצע לכל מציע מבין הספקים לבצע בדיקה
מטעמו ביחס לאזור ,התאמת השטח לביצוע תשתיות ,שימור על חלק מהדשא חי הקיים.
 .2.3כל ספק מציע ,נדרש להציג את תכנון גן המשחקים ועל התכנון לכלול פירוט של מתקני
המשחקים המוצעים ,העמדתם בשטח הגן ,מספר הפעילויות ,התקנת דשא בטיחותי,
גידור חזית הגן וכל אלמנט אחר בנדרש לביצוע התקנת המתקנים על פי מכון התקנים.
התכנון שיאושר ע"י הועד המקומי יהווה תכנון מחוייב וכל סטייה ממנו ללא אישור
הועד המקומי מראש ובכתב ,יחשב להפרת החוזה
 .2.4תכנון הפרויקט יכלול בנוסף ,לוח זמנים לתכנון וביצוע העבודה ,מחירון כמויות ובו
פירוט מחירים לכל אחד מהמתקנים המוצעים ,התקנת דשא בטיחותי ,גידור בחזית הגן,
אישור קונסטרוקטור/מכון התקנים ביחס לכל תכנון מוצע.
חשוב מאד לציין את מרווחי הבטיחות של המתקנים אחד מהשני וכן בשטח.

 .3הוראות לביצוע העבודה ,תקופת האחריות וסיום הפרויקט:
 .3.1לאחר בחירת הזוכה מבין הספקים ,יוציא הועד המקומי בקשה להזמנת עבודה לאותו
זוכה (להלן" :הקבלן").
 .3.2הפרויקט ינוהל ויפוקח ע"י ועד מקומי כפר ידידיה (להלן" :המזמין").

 .3.3על הקבלן לבצע את עבודתו בלוח הזמנים הנקוב בהזמנת העבודה ובהתאם להוראותיה.
 .3.4על הקבלן להציג בסיום עבודתו אישור קונסטרוקטור/מכון התקנים בכתב לאחר בדיקת
המתקנים שהותקנו ,התקנת הגדר בחזית הגן ותקינות הדשא הבטיחותי הכלל אבן שפה
סביבו.
 .3.5בתום ביצוע העבודה ולאחר המצאת כל האישורים הנדרשים למסירת מתקני
המשחקים ,גדר ומשטח הבטיחות ,בהם אישור מכון התקנים ,אישור יועץ נגישות
ואישור יועץ בטיחות ,תיערך מסירה סופית של הגן ותחל תקופת האחריות של הספק.

 .3.6בתוף  30יום ממועד סיום התקנת המתקנים ,יהא על הזוכה להמציא אישור ממכון
התקנים למתקנים שהותקנו בגן המייסדים כפר ידידיה .מובהר כיבכל מקרה של
איחור/עיכוב בהמצאת האישור ,יהיה הועד המקומי רשאי לקזז כספים מהתמורה
המגיע לזוכה ,בהתאם לשיעור הקבוע בחוזה.
 .3.7ביצוע הפרויקט מתבצע בשכונות מגורים בישוב וקיימות מגבלות על ביצוע עבודות
התשתית וההתקנה ,בהגשת הצעתו ,מאשר המציע כי הוא מודע לתקנות השונות ובעיקר
לתקנת מניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנ"ג  1992ועל כן את עבודת התשתית יש לעשות
בשעת הבוקר בלבד.
 .3.8לפני התחלת העבודות בשטח הגן ,יהיה על הזוכה לבדוק מכל הבחינות את שטח
העבודה ,אם יהיו לזוכה הערות כלשהן ,עליו להגיש אותן בכתב לועד המקומי .ברגע
שהחל הזוכה בעבודתו בשטח הועד המקומי רואה בו אחראי לכל דבר.

 .3.9להלן פירוט המשקולות לבחירת זוכה – ספק פרויקט גן המייסדים כפר ידידיה:
פירוט השיקולים לבחירת הזוכה

סה"כ

התאמת התכנון המוצע למפת הגן

20%

התאמת ומספר פעילויות במתקנים המוצעים

10%

עיצוב ויזואלי ,נראות וחדשנות של התכנון והתקנים המוצעים

20%

גיוון המתקנים המוצעים בהתאם לגילאים

10%

נוחות השימוש והחוויה (בהתאם לצל הטבעי בגן ,למשטח הבטיחות ,גידור
בטיחותי ,הנגשה)

15%

התרשמות כללית (אמינות ,ניסיון ,המלצות)

20%

התחייבות ועמידה בלוח זמנים

5%
100%

סה"כ

 .3.10ועד מקומי כפר ידידיה רשאי להביא בחשבון ,בכלל או במסגרת קביעת הניקוד ניסיון רע
עם מציע ולפסול את הצעתו או לגלם זאת בניקוד אשר יקבע על ידו בסעיף ההתרשמות
הכללית.
 .3.11מובהר כי ועד מקומי כפר ידידיה לא יהיה מחיוב לבחור את הספק על הניסיון הרב ביותר
או המחיר הנמוך ביותר או כל הצעה כלשהי והיא רשאית לדחות את כל ההצעות שיוגשו.

 .4הגשת ההצעה:
 .4.1ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים המצויה במזכירות כפר ידידיה ,במעטפה סגורה

ואטומה ,אשר עליה יצוין "מכרז פומבי מס'  05/2018לביצוע אספקה והתקנה של
מתקני משחק בגן ציבורי בכפר ידידיה.
המועד האחרון להגשת ההצעות יהיה ביום  13.6.2018לא יאוחר מהשעה
 12:00בצהריים .ועד מקומי רשאי להאריך את מועד סיום הגשת ההצעות על פי שיקול
דעתו על ידי פרסום מועד הארכה.

 .5תנאי סף:
 .5.1בהגשת הצעתו מאשר המשתתף כי הוא עומד בכל הדרישות המפורטות להלן בסעיף זה.
עמידת המשתתף בדרישות תיבדק בהתאם לשיקול דעת המזמינה בכל שלב משלבי
ההליך והמשתתף מתחייב להמציא למזמינה כל מידע שיידרש בעניין ,אי עמידה בכל
אחד מהתנאים המורטים להלן ,תגרום לפסילת הצעתו של המשתתף:
המשתתף הינו תאגיד ורשום כדין בישראל ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכים
משפטיים ,פשיטת רגל ,כינוס נכסים ,פירוק חברה.

 .5.2המשתתף בעל ניסיון מוכח של אספקה והתקנה של מתקני משחקים בגנים ציבוריים,
אספקת והתקנת גדרות ,אספקת והתקנת דשא בטיחותי ומונגש בגנים ציבוריים.
למתקנים תו תקן ישראלי של מכון התקנים.

 .6אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה:
 .6.1טופס הצהרת המשתתף במכרז.
 .6.2אישור כדין על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות.
 .6.3אישור ניכוי מס במקור.

 .7הודעות:
 .7.1המשתתף יציין בהצעתו את כתובת משרדו הרשום לצורך קבלת הודעות בהליך ואת שמו
של איש הקשר של המשתתף.
 .7.2הודעות ישלחו בדואר אלקטרוני ובדואר רשום או פקס.

 .8שונות:
 .8.1ידוע שהמזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא והכרעה זו נתונה לשיקול דעתו
הבלעדית והמוחלטת של המזמין ,מבלי שתהא למי מהמשתתפים כל זכות או רשות
לערער על שיקולי המזמין או לטעון כנגדם ורואים את המשתתף כמסכים מראש
להחלטת המזמין בדבר קבלת או חיית הצעה כלשהי.
 .8.2מובהר כי כל כל מסמכי בקשה זו הינם רכושו של המזמין ,הם מושאלים למציע לשם
הכנת הצעתו והגשתה ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך הגשת ההצעות ,בין אם יגיש
ההצעה ובין אם לא ,המציע אינו רשאי להעתיק את מסמכי ההזמנה ו/או להשתמש בהם
לכל מטרה אחרת לבד מהגשת הצעתו למזמין ("ועד מקומי כפר ידידיה").

 .8.3מסמכים מצורפים-פירוט:
מסמך א'  -בקשה להשתתף והצהרה.
מסמך ב' – מפרט דרישות אספקה והתקנה.
מסמך ד' – מפת הגן.
חלק מהמסמכים יצורפו בפועל למסמכי החוזה.
בכבוד רב
ועד מקומי כפר ידידיה

מסמך א' – הזמנה להגיש הצעות

בקשה להשתתף והצהרה
פרטי המשתתף
שם המשתתף:
מספר רישום
תאגיד/חברה:
כתובת:
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
איש קשר
לפרויקט:
נייד:

הצהרה
אנו הח"מ ________________________ ,מצהירים בזה בכתב כדלקמן:
 .1קראנו בעיון את מסמכי ההזמנה להציע הצעות ,במכרז פומבי מס'  5/2018לביצוע
אספקה והתקנה של מתקני משחק ,שדא בטיחותי ומונגש וגידור חזית הגן ,בגן ציבורי
– גן המייסדים כפר ידידיה.
 .2בדקנו את מסמכי ההזמנה ביסודיות ,בעצמנו ובאמצעות יועצנו המקצועיים ומצאנו
לנכון להגיש הצעתנו לאחר שכל תנאי מסמכי ההזמנה ברורים ונהירים לנו ובדקנו את
השלכותיהם ומשמעותם לעומק.
הנני מאשר כי לא אגיש כל תביעה או דרישה בשל אי הבנה או אי ידיעה כשלהי של
נתוני בעבודות ו/או תנאי החוזה על נספחיו ומסמכיו.
 .3ידוע לנו כי בכל מקרה של בו תזכה הצעתנו ונוגדר כספק הפרויקט ,חובה עלינו לעמוד
בכל התחייבויותינו במסגרת התכנון שהוצע על ידנו ,אי עמידה בתכנון שאושר יהיה
רשאי ועד מקומי כפר ידידיה לבטל את זכייתנו.
 .4אנו מגישים הצעתנו זו מטעמנו בלבד וללא שיתוף פעולה עם גורם אחר כשלהו מלבדנו.
לא תיאמנו את הצעתנו עם איש ומחירי ההצעה נקבעו אך ורק על ידינו ,על פי שיקולינו
הבלעדיים.
ולראיה ,באנו על החתום ,היום_______________
_____________________
חתימה וחותמת המציע

מסמך ב' – מפרט דרישות אספקה והתקנה

פירוט דרישות אספקה והתקנה
גן המייסדים – רחוב המייסדים  5כפר ידידיה
תשתיות:
ביצוע עבודת תשתית-חפירה והכנת השטח להתקנת דשא סינטטי הכולל אבן שפה
סביב בשטח של  300מ"ר.

בטיחות:
התקנת גדר בטיחותית בחזית הגן באורך של  40מטר ,הכוללת שער כפול ובטיחותי
שיכול להסגר ,כולל מחסום בטיחות.

מתקנים:
•

מתקן משולב – אקסטרים וחבלים.

•

מתקן דמות קפיץ.

•

נדנדות – מתקן משולב לפעוטות  +קן ציפור.

•

מתקן משולב לקטנטנים.

