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לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 03/2020
לביצוע אספקה והתק ת מערכת צי ון ודשא סי טטי למגרש כדורגל ברמת השרון )להלן:
"המכרז"(
ה דון :הודעה מס'  - 1מע ה לשאלות הבהרה )מעודכן(

בשם רימו ים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ )להלן" :המזמי ה" או "החברה"( ,להלן יפורטו
התשובות לשאלות ההבהרה ש שאלו במסגרת הליך ההבהרות .תשובות אלה ,והשי ויים ה ובעים
מהן ,מחייבים את המציע כאילו כתבו במסמכי המכרז המקוריים והאמור בהן מהווה חלק בלתי
פרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שייחתם עם מציע זוכה.
.1

מכרז

1.3

.2

מכרז

2.1

דרשו ש י אישורים שו ים
וסותרים אחד את הש י :
אFIFA QUALITY .
בFIFA PRO .
מה כוו תכם?

.3

.4

.5

.6

כללי

מכרז

3.3.2

לו"ז למסירה הי ה תוך  75יום
מפקודת צ.ה.ע ,הזמן הי ו גבולי
כי דרש לייבא את הדשא .זמן
האספקה  60יום.
האם קיים מפרט טכ י מיוחד
לדשא הסי טטי?

ת אי סף :
בקש שי וי בדרישות המכרז
 .1לפחות אחד משלושת
המגרשים שהותק ו ע"י
המציע אושרו לתקן
QUALITY/PRO
FIFA
 .2המציע השלים אספקה
והתק ה כקבלן ראשי
של דשא סי טטי
ומערכת השקיה/צי ון.

מובהר כי דרש אישור
FIFA – QUALITY.
בכל מקום במסמכי
המכרז בו דרש אישור
 FIFA PROיראו זאת
דרש אישור
כאילו
.FIFA QUALITY
אין שי וי במסמכי
המכרז.
כן .בסוף החוברת.
מובהר כי משקל הסיבים
ה דרש יהיה  1,650גר'
זו
דרישה
לפחות.
מחליפה את הכתוב 650
גר'.
מובהר כי על אף המע ה
להבהרה מס'  1לעיל ,לא
יחול שי וי במסמכי
המכרז ביחס לעמידה
בת אי הסף ו יתן להציג
אישור FIFA
 QUALITYאו אישור
.FIFA PRO

מקובל .הדרישה הי ה
דרישות טכ יות של השטיח הן
דרישות של "לפחות" ולא פחות! לפחות ולא פחות .השי וי
יחול בהתאמה במסמכי
המכרז.
סתירות במכרז בין מפרט וכתב לא יתן להבהיר ב וגע
להפ יה כללית.
כמויות.

.7

מפרט
טכ י

 001.001.0010דשא סי טטי .במסמכי המכרז
אין תוכ יות המגרש .מידות,
סימו ים דרשים בשטח
המגרש.

.8

מפרט
טכ י

סעיף  007.010מערכת הצי ון-לא צורפה
תוכ ית  .לא לראש המערכת
ולא למערכת הצי ון בשטח
המגרש.

.9

מכרז

 – 3.3.2ת אי
סף

.10

מכרז

11.7

.11

מכרז

מפרט טכ י

עוד מובהר ומודגש כי
בכל מקרה של סתירה
ההוראה
תגבר
המחמירה עם הזוכה
בהתאם להוראת ושיקול
דעתה הבלעדי של
החברה ו/או מי מטעמה,
אלא ככל שתורה החברה
אחרת ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.
מצ"ב תוכ יות המגרש.

מצ"ב תוכ יות מערכת
הצי ון.

לפחות אחד משלושת המגרשים אין שי וי
אושר לתקן  FIFA QUALITYהמכרז.
-/ PRO

במסמכי

הדרישה לבדיקת  FIFAהיא
דרישה של המזמין .מגרשים
מאושרים בצירוף הדרישות
ה וספות במכרז מצמצם את
העומדים בת אים  ,לדעתי ,
לש יים בלבד
אין הגיון בדרישה שאחד
המגרשים אושר ע"י פיפ"א.
כ "ל לגבי דרישה ל"קבלן
ראשי" רב המגרשים יוצאים
לקבל י פיתוח והם אלה
שקשורים בחוזה עם המזמין– .
דרישה מיותרת
היקף כספי מי ימלי של  1מליון
שקל – מגרש בגודל של 5400
מ"ר כולל מערכת צי ון אי ו
מגיע להיקף של  1מליון  ₪ולכן
הדרישה אי ה הגיו ית.

תיקון טעות סופר.
בסעיף  11.7כל הפסקה
החל מהמילה "ומודגש"
ועד "היעתק צילומי"
תימחק.

מפרט הדשא הסי טטי – דשא הדרישה הי ה לפחות
עם בסיס  PUמשקל בסיס ולא פחות.
מש י של  750גרם לפחות -
משקל הבסיס המש י בחברת
 EDELהי ו  600גרם לעומת
זאת בפרמטרים אחרים החברה
מצאת בערכים גבוהים יותר
אין סיבה לפסול את המוצר
בגלל סעיף זה.

על כל משתתף לצרף להצעתו מסמך זה ,וכן כל מסמך אחר שתוציא החברה בע יין שב דון ,אם
תוציא ,כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.
מודגש כי מסמך זה מהווה מסמך ההבהרות המעודכן ויש להגישו במסגרת הגשת ההצעות .מסמך
זה מחליף את מסמך ההבהרות הקודם ויש לראות את מסמך ההבהרות הקודם כבטל.
בברכה,
ערן שורץ ,מ כ"ל
רימו ים – החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ

