מכרז פומבי מס' 13/2020
להתקנת מתקני משחק וביצוע עבודות להקמת גן
נגיש  -פארק הכט בחיפה
הודעת הבהרה מס' 1
 . 1.1בהתאם לסמכויות יפה נוף הקבועות בסעיף  15להזמנה להציע הצעות ,להלן עדכון בנוגע למתקני הכושר
הנכללים במכרז:
 .1.2מובהר כי המציעים נדרשים לצרף להצעת המחיר (המוגשת במעטפה נפרדת)  ,פירוט מחירים
מלא ביחס לכל מתקן משחק ומתקן כושר (בנפרד) .הפירוט יכלול את עלותו של כל רכיב ורכיב
הנדרשים לביצוע מושלם של המתקן .לדוגמא :מחירו של המתקן ,מחיר אספקתו ,מ חיר
התקנתו ,מחיר הצבתו וכל מחיר נוסף הרלוונטי לכל מתקן בנפרד.
 .1.3כתב הכמויות במכרז עודכן.
 . 1.4מובהר כי מתקני הכושר (כהגדרתם במפרט המיוחד וכפי שמופיעים בכתב הכמויות) לא ינוקדו
בציון איכות ולא ייבדקו בשלב השני  .למען הסר הספק ,מתקני הכושר אינם יכולים להיחשב
כ"מתקנים נוספים" ,בהתאם לסעיף  11.3.2.3להזמנה.
יובהר כי מתקני הכושר יילקחו בחשבון לעניין הצעת המחיר.
 . 1.5סעיף " – 40.06מתקני משחק נגישים ומתקני כושר" במפרט המיוחד ,יוחלף בנוסח המצורף
כ נספח א' להודעת הבהרה זו.
 .2כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז ,והם גוברים
על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר.
 .3כל מציע נדרש לצרף העתק חתום בתחתית כל עמוד של הודעת הבהרה זו וכן של כל הודעת הבהרה נוספת
שתפורסם על ידי יפה נוף ,ככל שתפורסם.
 .4אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים בהודעת הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי
המכרז.
 .5אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה ,או בכתב ,או בכל דרך אחרת ,על ידי מי מטעם יפה נוף או ועדת
המכרזים ,ככל כשניתן ,בכל פורום או צורה שהיא.
 .6השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז ,וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעת עדכון
זו בלבד ובהודעות העדכון ו/או הודעות ההבהרה שתפורסמנה ,ככל שתפורסמנה.
בברכה,
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
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נוסחו המעודכן והמחייב של סעיף  – 40.06מתקני משחק נגישים ומתקני כושר למפרט המיוחד
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הקבלן מחויב לספק ולהתקין מתקני משחק נגישים ומתקני וכושר כקומפלט ,בהתאם להצעת המחיר של
הקבלן ואישור מזמין העבודה .אפיון מתקני המשחק (לרבות הנגישים) נמצא במסמך הזמנה להציע הצעות
נספח מס'  10טבלאות  ,1-8למעט אפיון של מתקני הכושר המפורט להלן.
טרם ביצוע ההצעה שתבחר ,על הקבלן לספק מפרט מלא ומדויק של מתקני המשחק (לרבות הנגישים) ומתקני
הכושר ,וכן תכניות לביצוע לאישור מראש של יועצי הנגישות ולאישור המזמין .ככל שיש שילוט הסבר לשימוש
המתקן הוא ילווה במסלול ופישוט לשוני.
על הקבלן להעביר מפרטים ותכניות מפורטות כולל מידות והעמדה לפני הזמנה של מתקני המשחק (לרבות
הנגישים) ומתקני הכושר לאישור יועצי הנגישות (מתו"ס ושירות) ולאישור יועץ בטיחות של המזמינה.
על כל מתקני המשחק (לרבות הנגישים) לעמוד בדרישות ת"י  1498על חלקיו התקפים ,לרבות חלק ( 8פב' ;)2010
מתקני משחק אתר משחקים .התקן הינו תקן ישראלי רשמי ומחייב!
בנוסף יש לעמוד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות השירות) ,תשע"ג ,2013
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין) ,תשע"ד  .2013מתקני
הכושר יעמדו בדרישות ת"י  1497על חלקיו; מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתקני המשחק (לרבות המונגשים) ומתקני הכושר (כהגדרתם להלן) –לרבות
אספקתם והתקנתם -נדרשים לעמוד בכל הוראה תקן והיתר בכפוף לכל דין.
המגלשות תהיינה בעלות תו תקן אירופאי וישראלי בהתאמה .כל מתקן המכיל חבלי טיפוס ,יהיה מצויד
בשכבת פוליפרופילן מעכבת בעירה.
כל חלקי המתכת ,כולל אלמנטי חיבור ועיגון ,של מתקני המשחק ושל מתקני הכושר יהיו עם גלוון חם וצבועים
בתנור בצבע פוליאסטר נקי ,עמיד במיוחד בפני קרינת שמש  .V.Uוצבוע בצביעה לסביבה ימית.
היסודות לעיגון מתקני המשחק ומתקני הכושר יהיו נסתרים .כחלק ממתקני המשחק וממתקני הכושר יסופק
שילוט ,בכפוף לדרישת התקן הישראלי ,לרבות כל פרטים ואלמנטים הנדרשים לקיבוע ולהצבה בשטח.
ההתקנה תתבצע אך ורק לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מקדים של מכון התקנים .כל מתקן משחק ומתקן
כושר מיובא ,חייב להיות בעל אישור טרום יבוא מאושר ממכון התקנים .מתקני המשחק והכושר חייבים לעמוד
בתקן האירופאי והישראלי ויש לקבל אישור מכון התקנים ויועצי בטיחות ונגישות לאחר ההתקנה.
שימת לב הקבלן כי ההתקשרות תהיה במרוכז מול ספק אחד בלבד עבור מתקני המשחק והכושר ולא מול
מספר חברות במקביל.

להלן דגשים נוספים בנוגע למתקני הכושר
 .12הקבלן ,יתכנן ,יספק ויתקין באזור המיועד לכך ,לפחות  10מתקני כושר והכל בהתאם לדרישות המפורטות
להלן:
• לפחות  80אחוז ממתקני הכושר יכללו אלמנטים דינמיים (אלמנטים "זזים");
• מתוכם לפחות  7פעילויות שונות לקבוצות שרירים שונות;
• לפחות  70אחוז ממתקני הכושר יתאימו לאנשים עם מוגבלויות פיזיות;
• לפחות  30אחוז מהאלמנטים של מתקני הכושר יאפשרו שימוש משולב גם של אנשים ללא מוגבלות
פיזיות;
• המתקנים המסופקים יעמדו בתקנים המפורטים להלן:
• מתקני הכושר יעמדו בכל דרישות ת"י  1497על כל חלקיו ,מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי
השגחה.
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להלן דגשים נוספים ביחס למתקני הכושר:
.13
.14
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.18
.19

יש להבטיח נגישות לפחות לאחד ממכשירי הכושר ,לכל סוגי מכשירי הכושר ,כדוגמת :משקולת חופשית,
מכשיר התנגדות ומכשיר אירובי וכד';
שילוט ההסבר להפעלת המכשירים יהיה בפישוט לשוני ופגטוגרמה (סמלול);
ישמר משטח תפקוד על פי דרישות תקן ישראלי  1918חלקים  1,2עבור הגעה ותמרון לכיסא גלגלים;
עדיפות למתקניי כושר המאפשרים שימוש גם לאנשים עם מוגבלויות בניידות וגם ללא;
המתקנים יהיו מסומנים בניגוד חזותי לסביבתם עבור אנשים עם מוגבלות בראייה;
הקבלן נדרש להגיש לאישור המזמינה ,תוך שבועיים ממועד קבלת העבודה ,תכנון מפורט עבור העמדת מתקני
הכושר במרחב המיועד לכך ,לרבות מפרט טכני מלא של היצרן לכל אחד מהמתקנים;
המפרט הטכני של מתקני הכושר יתייחס לפחות אל הפרטים הבאים:
 .19.1תיאור המתקן ואופן השימוש;
 .19.2קבוצות שרירים להם המתקן מיועד;
 .19.3מידות המתקן;
 .19.4התאמת המתקן לשימוש בעלי מוגבלויות פיזיות;
 .19.5התאמת המתקן לשימוש אנשים ללא מוגבלויות פיזיות;
 .19.6תיאור חומרי המתקן.

 .20לחברה הזכות לדחות תכנון מתקני הכושר (כולם או חלקם) עקב אי התאמה לדרישות המפורטות לעיל וכן
לדרוש החלפה של חלק מהמתקנים.
 .21שימת לב הקבלן כי אין להתחיל בביצוע התקנת מתקני הכושר טרם קבלת אישור החברה לתכנון המוצע.
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