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 עיריית דימונה
 

 .לאספקה ופריסת דשא סינטטי ברחבי העיר   – 2022/33מכרז פומבי מס' הנדון: 
 .1פרוטוקול מס' 

 
על פי סמכותה וכאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת עיריית דימונה )להלן:  .1

"( למסור תשובותיה על שאלות הבהרה, שהתקבלו במשרדיה מקרב מציעים העירייה"

 הפוטנציאלים להליך המכרז שבנדון. 

 העיריה.דן המענה שניתן ע"י ילהלן השאלות ולצ .2

 יש לקרוא מסמך הבהרות  זה יחד ובהמשך למסמכי ההבהרות שפורסמו. .3

 

 מענה העירייה שאלות עמוד סעיף מס"ד
 ונספחיומסמך ההוראות למשתתפים 

יון עסק רשום שעל המשתתף להחזיק בריש" 3 1.2   .1
ה, לנו אין מאת הרשות המקומית למשתל

להגדיר שגם ספקים משתלה אנחנו ספקים. נא 
 יוכלו להגיש. 

 

המשתלה  כל דרישה למשתלה.אין 
 ששיידרניתנה כדוגמא לרישיון עסק 

 בהתאם לסוג העסק. 
לתנאי  4.1לסעיף כם לבתשומת 

הגיש לפיו גם ספק רשאי להסף 
 הצעתו. 

נראה לי שנפלה טעות בהדפסה לגבי מחיר " 4  4.2    .2
מה ועל ? זה המחירהאם הדשא וההתקנה. 

 ?מסתמך היועץ, מאיפה תומחר
 

ואולם ע בעינו עומד וקבהר המחי
למפרט מבוטל  1בפרק  6סעיף 

 .בזאת
הספקת הדשא תהיה ללא  כלומר,

  מילוי הדשא.
לבכם לכך כי לכל פרק תשומת 

להספקת הדשא אומדן נפרד.  אומדן
 ואומדן להתקנת הדשא.

אופציה לשתי ושנה   -5סעיף  לכמה זמן מתייחס החוזה?"" כללי כללי  .3
ות בת שנה כל אחת תקופות נוספ

  מהן.

ויעלה הצורך להסדרי תנועה במידה  ?"עם הסדרי התנועה, מי משלםמה " כללי כללי  .4
   העלות תהיה על עיריית דימונה.

 . 45שוטף  -26סעיף   ?"תנאי התשלוםמהם "  כללי כללי  .5

ההתקשרות הינה מול העירייה לא.     "?האם משלמים עמלה לחברה הכלכלית" כללי כללי   .6
 בלבד. 

"העירייה קובעת בזה מחיר מרבי עבור אספקה        .7
 לא כולל מע"מ ₪  32בסך של 

לא ₪  302הדשא בסך של ועבור פריסת מרבדי 
לקבל הבהרה המחיר אינו  שמחנ. כולל מע"מ

 2 התייחסות העירייה בסעיףראה  
 לעיל.



2 

 

 

 

 בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במכרז.אין באמור במכתבנו זה כדי לגרוע ו/או לפגוע  .4

יש לצרף הודעה זו וכן כל הודעות שפרסמה העירייה, כשהן חתומות בכל עמוד ועמוד בחתימת  .5

 המציע. 

 נשמח להשתתפותכם. .6

 בברכה,             
 לוי דוד             
 . הרכשמנהל                                                                                                              

 

 

 

 

תרצו לקבל דשא איכותי לפי ואם מאחר סביר .
הנתונים שצוינו על גבי המכרז כולל חול המחיר 

 לא הגיוני . 

 
   כללי  כללי   .8

:הדשא מיועד לפארקים , גני ילדים ,  1סעיף 
מקומות אלה  בתי ספר האם נדרש תקן מיוחד ,?

 המיועדים לשחיקה מרוב
 וגם דריכה מרובה מה שיגרום לכל לדשא לשכב

 

 .נדרש תקןלא 

מעורב עם   מילוי הדשא בחול קוורץ  6יף סע   כללי כללי  .9
כולל גם את החול ₪  32גומי האם מחיר הדשא 

? 

 חול.ללא 
 2עיף התייחסות העירייה בסראה 
  לעיל.

 -: המחיר כולל עד שישה גוונים נוספים  7סעיף  כללי כללי  .10
  ?לא ברור למה הכוונה 

 4-6לבין שתהיה אופציה הכוונה  
 אדום, כחול :ידשא צבעונגוונים של 

 '.וכו

: אחריות לחמש שנים על דהיית  8סעיף .   כללי   כללי   .11
לדשא יש דהייה של הצבע במשך השנים   הצבע

בפרט באזורים חמים כמו דימונה , הצבע הוא 

 .  הראשון יישאר כפי שהותקן ביום
 

 כמבוקש. אחריות  

מטר  25: גלילי הדשא מגיעים באורך  9סעיף  כללי כללי  .12
מטר האם ההזמנות יהיו  4או  2בלבד רוחב 

  ?בגלילים שלמים או גם בחיתוכים לפי מידה 

 '.מ 25 -מ' ל 50משתנה מהדרישה  
ם שלמים היינה בגליליתההזמנות 

 מ'.  25גליל אורך ד. בלב


