
 

 

14/2/2022 

 תשובות לשאלות הבהרה –הצללה פארק הגבורה  -54/2021מכרז הנדון: 

 נוסח השאלה מס"ד

 
 
 

 תשובה

1 

 
 .1ג'  200 -ו 100אנו קבלן רשום סיווג 

האם סיווג קבלן העוסק בתחום ההצללות זהו הסיווג היחיד או שגם אנחנו יכולים לגשת 

 למכרז הנ"ל

 יש לנו ניסיון בעבודות הצללה במוסדות ציבור

 

 
 יכולים לגשת למכרז

 לא. יש להגיש על הכל האם ניתן להגיש הצעה רק עבור סעיף ההצללות, ללא עבודות החשמל? 2

 האם נדרש מפרט יצרן האריג המקורי? 3

כן, יש לצרף את המפרט של 
היצרן לצורך בירור התאמת 

האריג לדרישת המפרט 
 בחוזה 

 האם נדרש ארץ ייצור האריג  4
יש לציין את ארץ ייצור 

 האריג

 האם נדרש הצהרת היצרן לצבעים בעלי תקן אש? 5
נדרשת עמידה בתקן אש 
בהתאם למפורט הסעיף 

 למפרט 02.067.0021

6 
מבוסס על  AS 4174האם נדרש בדיקות תקן האוסטרלי  NFPA 701האריג יוצר לפי 

 ותעודות בדיקת תקן? U.Vעמידות  -748התקן ישראלי 

ישראלי כמפורט  נדרש תקן
 במכרז

מרכיב בהצללות הינו קונסטרוקציה מתכת. האם נדרש רישיון עסק על קיום מסגריה  7
 ומתפרה?

 לא

 כן 2021האם ניתן להצהיר על פרויקטים שבוצעו ונמסרו במהלך שהת  8

 כן כולל מעמ ₪ 500,00האם ההיקף הכספי של  9

 ע"פ התקן האם ניתן לגדר את האתר בגדר זמנים מרשת פלסתיק כתומה 10



 

 

 

 כן האם נדרשות בדיקות מעבדה לבטון של יסודות עמודים 12

 כן האם המחיר למ"ר כולל מגן טיפוס להצללה 13

 כן להצללה הביום העבודה AS MADEהאם נדרשת תוכנית  14

 לא האם נדרש היתר בניה להצללה? 15

 כן האם נדרשת הגעת קונסטרוקטור לשטח לאחר הביצוע לצורך אישור ההצללה? 16

17 

פרויקטים  2")כולל( ביצע לפחות  2020ועד  2017המציע בעל ניסיון מוכח ובין השנים 
 לפחות כל אחד מהפרויקטים ₪ 500,000דומים בהיקף כספי של 

  ₪ 500,000האם צריך להוכיח פרויקט אחד בשווי 
  ₪ 500,000עבודות עבור היקף כספי של  2בנוסף האם צריך להוכיח רק 

דרישת המכרז היא להוכחת 
פרויקטים שכל אחד מהם  2

 ₪ 500,000בהיקף של 
לפחות. "פרויקט" לעניין זה 

 יוגדר כדלקמן:
היקף עבודה עבור  -חלופה א'

מזמין אחד בתקופה שבין 
2017-2020. 

היקף עבודה עבור  -חלופה ב'
מס' מזמינים בשנה קלנדרית 

 אחת.


