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 מפרט טכני והצעת מחיר – 1נספח ג' 

 מפרט טכני 

 .כדלהלן הטכני מפרט הגדרת לפי ,התקנים מכון תקן בעל ,בטיחותי סינטטי דשא משטח

 ם ובסיסים לעמודי הצללה על גבי כלה מתחת ומסביב למתקני משחק לילדיהביצוע יהי

 .תשתית שתאפשר את מתן אישור מכון התקנים לשטח התכנית

 עם בסיס  )בלבד הכוונה למטרת ע )השם"ש או P פוליגראס ,פליי איזי ,פלקס "דשא : המשטח טיב

)ההתקנה ע"ג  1498מ', בעובי המתאים לגובה הנפילה לפי ת"י  X0.90  1.14בגודל  פלטות של תחתון

 פלטות בלבד(.

 מתקני לעמודי ובצמוד ההתקנה שטח סביב מוקצף ירוק פוליאוריתן בדבק הפלטות והדבקת חיבור

 . המשחק

 ספייס המאושר בתקן ע"י משטח דשא עליון כאמור לעיל של מרבדי דשא סינתטי מסוג מולטי

 ספייס, מס' התפרים חייב שיעלה על מכון התקנים ייעודי למשטחי בטיחות מסוג מולטי

 גווני דשא 8מ"מ, המזמין רשאי לבחור עד  20למ"ר, וגובה סיב חייב שיעלה על  תפרים 30,000

 .ב צורות גאומטריות כולל עמידות לאשכולל שילו

 לפלטות אחת כיחידה מחוברות מקסימלית בצפיפות ת לפחו מ"מ 20 בגובה יהיו הדשא מרבדי

 רכבי.  דו בדבק הדשא מרבדי בין וחיבור הדבקה.

 גוון הדשא לפי בחירת המזמין . העבודה כוללת פיזור חול סיליקט שיוחדר לתוך סיבי הדשא,

 דרישות המפרט טכניהכל לפי 

 אחריות מלאה לחמש שנים על המוצר  •

 אחריות לאימפקט שלוש שנים לפחות •

 על המתקין להיות בעל היתר נגישות  •

 

 אופי ההתקנה

 מילוי/פינוי מצעים והחלקת השטח בהתאם לצורך, יצירת שיפוע מתאים , הנחת פלטות

 ,יצירת משטח אחיד בכלל השטח ,המשך הנחת (מיקום פלטות כפולות)בהתאם לגובה הנפילה 

 פלטות בכלל שאר השטח והדבקתן בדבק פוליאריתן לגבולות השטח /לאבן השפה ההיקפית .

 .ביטומניות יריעות/שומשומית קיימת: תשתית

 פריסת דשא סינתטי מסוג מולטיספייס או ש"ע בהתאם לשרטוט אשר נבנה ע"פ אופי המתקן
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 .ים שונים והתאמה בין המרבדים השוניםוצורתו, חיתוך הדשא בצבע

 .ריכבי דו פורבו דבק בעזרת והדבקה חיבור

 .הדשא מרבד לתוך והברשתו , ר"מ 1 ל ג"ק 20 במשקל סיליקט חול פיזור

 להתקנה נדרשים פריטים

 פלטות משקיות פוליאריתן ממוחזר •

 דבק פוליריתן מקציף ירוק  •

 דבק פורבו דו ריכבי  •

 חול סיליקט •

 ספייס או ש"ע דשא מסוג מולטימרבד  •

 שלבי הביצוע להתקנה

 החלקה ויישור השטח –א. מילוי/פינוי מצעים קיימים 

 ב. פריסת משטחי הבטיחות בהתאם לגובה הנפילה ושטח בטיחות נדר ש

 ג. הדבקת משטחי הבטיחות בהיקף השטח , ובממשקים עם מתקני המשחק/גבולות

 המגרש .

 צבעוני בהתאם לסקיצה מוקדמת .ספייס  ד. פריסת מרבד מולטי

 ספייס ירוק ביתרת השטח . ה. פריסת מרבד מולטי

 ו. חיבור הדבקת מרבדי הדשא אחד לשני .

 ז. פיזור והברשת חול סיליקט ע"ג מרבד הדשא.

 העבודה את האישורים דלהלן: למועצה מקומית ג'ת ומזמינת אלהמציעל מבצע העבודה 

 המוצר וההתקנה .א. אישור מכון התקנים על 

 ב. תעודת היתר נגישות .

 ג. אישור בדיקת הולם

 

 העירייה תזמין מהקבלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בתקופת תוקפו של חוזה זה, ביצוע עבודות,

 על פי הזמנות עבודה מפורטות, שתימסרנה, מעת לעת, לקבלן, בכתב. בכל הזמנת עבודה

 העבודות, המועד להשלמת ביצוע העבודות, תכניותתפורטנה העבודות הנדרשות, מועד תחילת 

 לביצוע, ככל שנדרש וכיו"ב.
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 הוראות בטיחות

הקבלן מצהיר בזה, שמוכרים לו חוקי הבטיחות ותקנותיהם על כל פרטיהם וידועים לו תנאי  .1
העבודה כמפורט ברישיונות. הקבלן מתחייב בזה שהוא וצוות עובדיו ימלאו אחר הוראות אלו 
ויקיימו את חוקי הבטיחות במלואם וכן ינהג הקבלן בהתאם לחוקים בדבר שימוש בחומרי נפץ 

 וימנה אחראי להצבת צופים לצרכי בטיחות ביצוע בפיצוצים.  1952 תשי"ב -ואחסנתם

הקבלן יתחייב וידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו,  .2
יכירו את חוקי הבטיחות של המדינה, ואת נהלי הבטיחות של החברה ו/או הרשות את חוקי 

 הזהירות המקובלים במקצוע וינהגו על פיהם.  העזר של הרשויות המקומיות ואת אמצעי

הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו ינהגו לפי הכללים המקובלים  .3
 ויקפידו על הוראות גיהות. 

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה וכי  .4
 ת הצעתו.הוא למד את הנושא לפני שהגיש א

מנהל העבודה המורשה הוא האחראי על הבטיחות באתר וישא באחריות הבטיחותית לכל  .5
 המתרחש באתר.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתמורה בכתב הכמויות כוללת את כל עלויות הטיפול בנושא  .6
 בטיחות האתר אשר ידרשו על ידי יועץ הבטיחות של הרשות.

י מטעמה להורות לקבלן על הפסקת כל פעילות המסכנת הזכות בידי המזמינה או גורם בטיחות .7
את העובדים, עוברי אורח, מבנים סמוכים והשוהים בהם עד למילוי תנאים שיוכתבו על ידי 

 הגורם המזמין. 

הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה  .8
טיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצא יהיו במצב תקין ותואמים את הוראות הב

 בזה. 

סעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או יעובדי הקבלן לא י .9
 מתקן מתאים. 

הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רשיונות תקפים כנדרש על ידי  .10
 החוק. 

 ו ציוד בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים. הקבלן יספק לעובדי .11

הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך, שיהיו תנאים נאותים המאפשרים  .12
 להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה. 

 הקבלן יספק על חשבונו כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם והרכוש. .13

 העבודה ויסמן בשלטים ברורים בהתאם לחוק.הקבלן יגדר את אתר  .14

הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה אלא אם  .15
קיבלו לכך אישור בכתב מנציג מוסמך של הרשות. במקרה זה יצטייד הקבלן לפני תחילת 

 . העבודה בכלי כיבוי מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה

הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו אלא לנקודות חיבור שאושרו  .16
 מך של הרשות ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד שמבחן הבטיחות בהתאם לחוק.סעל ידי נציג מו
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הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר ונקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של פסולת  .17
 ת במהלך העבודה ובסיומה.וגרוטאו

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מגורם  .18
 מוסמך; בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.

 במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות:  .19

 נה לנפגש וידאג להעברתו לבית חולים.יגיש עזרה ראשו .1

 יודיע ללא דיחוי לנציג המוסמך ולמשרד העבודה. .2

במקרה של תאונה קטלנית, יודיע ללא דיחוי למשטרה; את המכונות והכלים ישאיר  .3
 במקומם ללא שינוי, עד בוא המשטרה. 

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם שוכנע כי תנאי הבטיחות לקויים או כי הציוד,  .20
ייב הקבלן המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם אינם תקינים; במקרה זה יתח

לפול ללא דיחוי לתיקן המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא תזכה את הקבלן 
בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו בשיטות המסכנות חיי אדם 

 או שלמות הרכוש. 

ות המפקח או גורם בטיחותי מצד המזמינה יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצו .21
 העובדים של הקבלן, שלא יפעל לפי הוראות בטיחות או לפי הסדר המקובל. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 הצעת מחיר 
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המחיר המקסימלי לאספקה, התקנה והכנת השטח להתקנה וכל העבודות 

₪  בתוספת  220נטטי הינו יהנדרשות של משטח בלימה משולב דשא ס

 מע"מ כדין.

 הצעת מחיר 
 

ההצעה המוצעת על ידי הינה אחידה וזהה ותחול על כל העבודות המפורטות במפרט  •

 הטכני. 

ההצעה אשר תחיל תוספת מחיר למחיר המועצה ו/או תחיל שירותי הפחתה לא  •

 הנחה(.  0%אחידים, תיפסל על הסף )ניתן להציע 

נוספת לא תינתן תמורה  -הצעת המחיר הינה סופית וכוללת כל הוצאות מכל סוג שהוא •

 בשום מקרה.  
 

 : _____________אחיד מוצע )מספר(  הנחהאחוז 

 : _____________ אחיד מוצע )במילים(הנחה  אחוז 

 ח.פ/ ת.ז המציע:______________________ 

 ת.ז מורשה החתימה )במידה ומדובר בתאגיד(:______________________ 

 _____________ מורשי החתימה מטעם המציע: חתימת 

 תאריך החתימה: ______________________ 

 

 הערה מחייבת:

 העבודה כוללת:   

 נטטי ופינוי עודף שומשום, הכנה למשטח בטיחות. ידשא ס   פינויפירוק 

 אספקה והתקנת תוחם עץ מקצועי לצורך תיחום שטח התקנה. 

 .1498לפי דרישות ת"י   smart play softאספקה והתקנת משטח בטיחות מדגם  

 

 


