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הבהרות חשובות:
מסמך שאלות ותשובות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .לפיכך יש לקרוא אותו בעיון לפני
הגשת המועמדות ,ולצרפו חתום על ידי מורשי החתימה ,כנספח ,להצעה.

שאלות ותשובות:
 .1שאלה :האם מעבדה ישראלית מוסמכת לפי  ISO17025ו/או  ISO17020לבדיקות של מתקני
משחק וספורט שאינה מוסמכת פיפ"א יכולה לגשת למכרז כקבלן ראשי ולהעסיק כקבלן
משנה חברה זרה המוסמכת פיפ"א ובזאת לאפשר למועצה להסדר ההימורים להתקשר עם
קבלן ישראלי במקום קבלן זר? הסכם ההתקשרות בין המעבדה לגוף המוסמך יצורף למסמכי
המכרז לפי דרישה.
תשובה :בהתאם למסמכי המכרז ,רק גוף מורשה בעל הסמכה של פיפ"א ,יכול להגיש הצעות
למכרז .אין אפשרות לגוף שאינו מורשה ע"י פיפ"א לגשת למרכז .עם זאת ,בהתאם לסעיפים
 28ו 29-לחוברת המכרז ,המציע יכול לפנות למועצה ולקבל את הסכמתה לבצע את העבודה
(או חלק ממנה) באמצעות קבלן משנה  ,וכי בכל מקרה הוא (המציע) יהיה אחראי כלפי
המועצה לכל מעשיהם ומחדליהם של קבלני המשנה.
 .2שאלה :האם הבדיקות לדשא הסינטטי נדרשות אך ורק לאחר התקנת הדשא באתרים
השונים ,קרי ,בדיקות באתר ההתקנה הסופית ולקיחת דגימה מן אתר ההתקנה למעבדה ,או
שמא גם נדרשות עבור שלב בדיקות המעבדה המלאות של הדשא עוד בשלב אישור המוצר,
טרם התקנתו באתר? קיים הבדל עצום הן בהיקף הבדיקות והן במחיר עבור שתי אופציות
אלה.
תשובה :אין צורך בבדיקות מעבדה מקיפות מוקדמות .בעת הבדיקות באתר לוקחים דגימות
של החול ,הגומי והדשא לבדיקת המעבדה.
 .3שאלה :עפ"י דרישת פיפ"א קיים סל בדיקות מגוון עבור בדיקות לאחר ההתקנה 8 ,שיטות
בדיקה בשטח ועוד  18שיטות בדיקה במעבדה של דגימת השטח .האם המועצה מבקשת
מהמציעים תמחור עבור כל  26שיטות הבדיקה הללו או עבור מספר בדיקות אחר? אם אחר
נא לפרט אילו שיטות בדיקה נדרשות.
תשובה :נדרשות בדיקות בשטח ולקיחת דוגמאות שתית ,גומי ועריכת דשא ,וניתוח התוצאות
במעבדה .נדרשות כל שיטות הבדיקה המפורטות באתר של פיפ״א ,לרמה של פיפ״א .Quality
 .4שאלה :על מנת להבטיח שמירה על איכות הדשא לאורך זמן ,תכנית פיפ"א דורשת בדיקה
תקופתית של דשא שהותקן ברמת פיפ"א  Qualityאחת ל  3-שנים .האם המועצה להסדר
ההימורים תדרוש מהעיריות המשתתפות גם את שרותי הבדיקות התקופתיות בתכולת מכרז
זה היה והוארך למשך של  3שנים או יותר או אך ורק את הבדיקות הראשוניות?
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תשובה :במסגרת מכרז זה ,המועצה מבקשת לבצע בדיקות ראשוניות ,לאחר התקנתו
הראשונה של הדשא.
 .5שאלה :אנו חברת ,...ויש לנו חוזה התקשרות עם מעבדה אירופאית מאושרת על ידי פיפ"א.
האם אנו יכולים לגשת למכרז זה ולבצע הבדיקות באמצעות ספק המשנה מאירופה.
תשובה :בהתאם למסמכי המכרז ,רק גוף מורשה בעל הסמכה של פיפ"א ,יכול להגיש הצעות
למכרז .אין אפשרות לגוף שאינו מורשה ע"י פיפ"א לגשת למרכז .עם זאת ,בהתאם לסעיפים
 28ו 29-לחוברת המכרז ,המציע יכול לפנות למועצה ולקבל את הסכמתה לבצע את העבודה
(או חלק ממנה) באמצעות קבלן משנה  ,וכי בכל מקרה הוא (המציע) יהיה אחראי כלפי
המועצה לכל מעשיהם ומחדליהם של קבלני המשנה.
 .6שאלה  :האם הרשויות יחויבו לעבוד דרך מכרז זה ולפנות לזוכה במכרז או שיוכלו לפנות
עצמאית לחברות אחרות?
תשובה :לרשויות תעמוד הברירה האם לקבל את השירות באמצעות הזוכה במכרז זה ,או
להתקשר ישירות עם מעבדה מורשית ע"י פיפ"א לביצוע הבדיקה הנדרשת .ראו גם הבהרה
בסעיף  21לחוברת המכרז " :מובהר בזה במפורש ,ולמען הסר כל ספק ,כי משמעות

הזכייה במכרז זה אינה  ,בשום מקרה ונסיבות ,הבטחת המועצה או מי מטעמה לגבי
מספר רשויות אשר יפנו למועצ ה לצורך ביצוע בדיקות האמורות במועד כלשהו .בכל
מקרה ומקרה בו יזקקו הרשויות לשירותי הספק הזוכה לצורך ביצוע הבדיקות
האמורות ,יפנו הם למועצה והמועצה תעדכן את הספק ,אך לא תהיה המועצה
אחראית להבטיח מספר בדיקות במועד זה או אחר".
 .7שאלה :פני השטח לא יעמדו בבדיקת פיפ"א בגלל ממדי המגרש וההפרשים של מידות אורך
ורוחב .מגרשים קטנים דורשים פחות מיקומי בדיקה; אנא זהה בדיוק כמה מיקומי בדיקה
לכל מגרש .תקנים אירופיים מציעים שיטה מתאימה לחישוב.
תשובה :יש לבצע בדיקות שטח בשני מיקומים בכל מגרש.
 .8שאלה :אנא שים לב שתהליך הבדיקה ע"פ פיפ"א דורש בדיקות מעבדה על דגימות של חול,
גומי ומרבד הדשא .האם זה יוסר מהבדיקה? נדרשת רשימה מתאימה של כל הבדיקות?
תשובה :בעת ביצוע בדיקת המעבדה בשטח יילקחו מכל מגרש מדגמים של חול ,גומי ויריעת
דשא סינטטי לבדיקת מעבדה.
 .9שאלה :הסמכה פיפ"א לא אפשרית ,האם הטוטו יספק תעודה לשימוש? ומי ינפיק את
האישור על השלמת מבחן שדה מוצלח?
תשובה :הסיבה לקיום מכרז זה הוא בחירת מעבדה מאושרת ע"י פיפ"א .לא נדרשת תעודה
או אישור בדיקת מעבדה על מסמך רשמי של פיפ"א .הגוף מורשה שתיבחר הוא שינפיק מסמך
רשמי של המעבדה שהמגרש עמד בדרישות של פיפ"א.
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 .10שאלה :אישורי איכות  FIFAאפשריים בגודל השדה של שחבק.
תשובה :לא נדרשות אישורי פיפ"א רשמיים .יש לקבל מסמך רשמי של הגוף המורשה
שהמגרש עומד דרישת באיכות של פיפ"א .QUALITY
 .11שאלה" :לדשא תהיה יכולת ניקוז של לפחות  60מ"מ לשעה" -האם זה מהדו"ח של פיפ"א או
מבחן בשטח?
תשובה :הדרישה של יכולת  60מ"מ ניקוז בשעה ,הינה דרישת הטוטו לפי תיק המוצר של
מגרש זה .אין צורך באישור גוף המורשה לעניין עמידה בתנאי זה.
 .12שאלה :האם הרשויות אישרו עבודה ישירה עם המועצה (טוטו) כבר? או ציינו שהם יהיו?
אנחנו מודאגים מכמות בדיקות שיהיו למעשה תחת שליטה של המועצה (טוטו) .יש מקדמה
גדולה של  ₪ 50,000כאשר התרחיש עלול לגרום שלא יהיו שום בדיקות ישירות מהמועצה
(טוטו).
תשובה :לא נדרשת "מקדמה " של  .₪ 50,000מדובר בערבות הרשויות טרם אישרו שיבצעו
את בדיקת המעבדה דרך הטוטו .שלב זה יתבצע בסמוך לסיום בניית המתקן או ממש בסיומו.
רק אז תוכל המועצה לדעת מי מהרשויות מתכוונת לפנות אליה לטובת ביצוע הבדיקה על
ידה .ראו גם הבהרה בסעיף  21במסמכי המכרז " :מובהר בזה במפורש ,ולמען הסר כל

ספק ,כי משמעות הזכייה במכרז זה אינה  ,בשום מקרה ונסיבות ,הבטחת המועצה
או מי מטעמה לגבי מספר רשויות אשר יפנו למועצה לצורך ביצוע בדיקות האמורות
במועד כלשהו .בכל מקרה ומקרה בו יזקקו הרשויות לשירותי הספק הזוכה לצורך
ביצוע הבדיקות האמורות ,יפנו הם למועצה והמועצה תעדכן את הספק ,אך לא תהיה
המועצה אחראית להבטי ח מספר בדיקות במועד זה או אחר" .
 .13שאלה :האם יש ביקורות חוזרות או סקרים של בדיקות ב 3-או  5שנים מהשלמה על מנת
להבטיח שהמוצר וההתקנה לא נכשלו?
תשובה :במסגרת מכרז זה ,המועצה מבקשת לבצע בדיקות ראשוניות ,לאחר התקנתו
הראשונה של הדשא.
 .14שאלה :האם המעבדה תתבקש לבדוק; ציוד תחזוקה ,תכנית התחזוקה ,שערים ,גידור,
תאורה? סעיפי /פרטי התחזוקה נחוצים עבור הצורך בהסמכה של .FIFA
תשובה :במסגרת מכרז זה המעבדה תבצע בדיקה לאחר הנחת כר הדשא לרמת פיפ"א
 QUALITYלא נדרשות כל בדיקות נוספות.

 .15שאלה :סעיף  14במכרז" -על המציע להגיש הצעה של לוחות זמנים המאפשרים ביצוע של
הנדרש ,תוך גמישות מרבית אשר תכלול מועדי זמינות הצוות לצורך ביצוע הבדיקות
הנדרשות לאחר קבלת ההזמנה מהמועצה וזמני קבלת התוצאות (לרבות אישור הנדרש
והדו"ח המסכם)".
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כדי לספק לוחות זמנים ,יש לציין את שמות המגרשים ,מיקומם ותאריכי ההשלמה שלהם .נא
להבהיר מה בדיוק לוחות הזמנים שצריך להעביר לכם?
תשובה :רשימת הרשויות נמצאת באתר המועצה ,אך טרם ידוע למועצה מי מהרשויות יפנה
אליה לטובת ביצוע בדיקות המעבדה ,אם בכלל .לוחות הזמנים שיש להעביר במסגרת המכרז,
הם לוחות הזמנים שהמציע מתחייב אליהם להגעה ,לביצוע הבדיקות והעברת הדו"ח הסופי,
לאחר קבלת הזמנה מהמועצה לביצוע בדיקה במגרש/במגרשים .לוחות זמנים אלו ,לא יכולים
לחרוג מלוחות הזמנים המצוינים במסמכי המכרז (אלא אם מדובר בלו"ז משופר) .ראו גם
הבהרה בסעיף  21לחוברת המכרז.
 .16שאלה :האם הזמנות של  5-7 ,2-4ו 8 -או יותר בדיקות יתקבלו באותו תאריך? הדאגה היא
הדרישה של " 21ימים" להיות בשטח לאחר קבלת ההזמנה לביצוע הבדיקות.
תשובה :בהזמנה אשר תשלח על ידי המועצה יפורטו מגרשים לגביהם נדרשת בדיקה
במסגרת ביקור/סבב בדיקות אחד .לדוגמא :אם המועצה שלחה הזמנה לבצע בדיקות ל6 -
מגרשים ,הזוכה יצטרך להתחיל ביצוע הבדיקות תוך  21ימים מיום קבלת ההזמנה
הרלוונטית .עלות כל בדיקה תחשב בהתאם לתמחור שהוצעה במסגרת המכרז עבור החלופה
של  5-7בדיקות,
 .17שאלה :עבור  200מגרשים  -מה תאריך ההשלמה ,האם זה בתוך שנה -האם החוזה יופעל
אוטומטית במקרה של ביצוע מאוחר והשלמת המגרשים?
תשובה :המועצה אינה יודעת לומר מה התאריך הסופי של השלמת כל המגרשים .כל רשות
מקומית מתקדמת בקצב שלה ,ובכל מקרה ,לכל רשות יש שנה לביצוע ,מהיום בו אושרה
ההקצבה .מבחינת ההסכם שעליו תחתום המועצה מול המעבדה שתיבחר ,יש לו תוקף לשנה
הראשונה ,עם אופציה להארכה לעוד  4שנים נוספות ,על פי שיקול דעתה של המועצה .בנוסף,
כפי שהובהר לעיל ,רשויות אינן חייבות לבצע את הבדיקה באמצעות המועצה ויכולות לפנות
ישירות למעבדה המורשית .ראו גם הבהרה בסעיף  21לחוברת המכרז.
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