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פניה לקבלת הצעות:
מועצה מקומית בית אריה פונה לקבלת הצעות לרכישת ,הובלה והתקנה של דשא סינטטי למגרשי
כדורגל ,כולל סימון המגרש.
ספקים רשאים להגיש מספר סוגי דשא ומחירים שונים לכל סוג דשא .המועצה רשאית לבחור
בסוג הדשא בהתאם להצעות שהוגשו.
הכמות המשוערת היא עד  3,000מ"ר ומיועדת ליותר ממשטח דשא אחד.

מפרט לדשא סינטטי
כללי:
הדשא יותקן בשטח חוץ מיועד למשחקים ,כולל משחקי כדורגל .שטח משוער כ –  3,000מ"ר.
הדשא במגרש יהיה דשא סינטטי ( )Artificial Turfעשוי מסיבי פוליאתילן או מסיבי פוליפרופילן
בעובי של  DTEX 6600לפחות ,ארוגים ומחוזקים ע"י קשר ברשת פלסטית .הסיבים יקובעו
לרשת בצד הנגדי לסיבים ,בעזרת שכבת חיזוק העשויה מפוליאוריתן או חומר דומה.
הדשא יונח על גבי משטח האספלט.
יריעות הדשא הסינטטי תהיינה לא רעילות.
יריעות הדשא הסינטטי יעמדו בדרישות בטיחות אש .
הנחיות להתקנת הדשא הסינטטי:
א .הכנת השטח:
כל השיפועים הנדרשים ,לרבות הכנת מצע מהודק יהיו באחריות ובביצוע המועצה.
ב .התקנת יריעות הדשא:
 .1ההתקנה על משטח מצע מהודק הכולל שיפועים שיהיו בהכנת ובביצוע המועצה.
ההדבקה בדבק מתאים המסופק ע"י יצרן היריעה תתבצע בחיבורי היריעות.
 .2יש לפרוש את הדשא על פני השטח .השוליים יחתכו בהתאם להוראות היצרן .יש להקפיד
להניח את היריעות כך שהסיבים יהיו בכוון אחיד .החיתוך יהיה מדויק באופן שיאפשר
חיבור בלתי נראה.
 .3יש למרוח שכבת הדבקה מתחת ליריעות הדשא על פי הוראות היצרן .השכבה תהיה
בעובי אחיד.
 .4עם סיום ההנחה והדבקת היריעות יש להבריש את הסיבים במטאטא כביש או מטאטא
מכני.
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 .5ככל שבסוג הדשא המוצע יש צורך בפתיתים יש להציע את מחירם כחלק בלתי נפרד
מהמכרז.
 .6אם לא נאמר אחרת (בהגדרות היצרן) ,יש לפזר על הדשא בצורה אחידה חול נקי ויבש
תכולת עובר נפח  200לא תעלה על  ,5%ולהבריש כנגד כוון הסיבים עד זקיפות הסיבים.
גובה סיבי הדשא  22-24מ"מ .בתוך הדשא יוכנסו גרגרי חול קוורץ .החול יהיה רחוץ ,יבש
ונקי מגופים זרים .גודל הגרגירים  0.4-0.0מ"מ .כמות החול בדשא 20-25 :ק"ג למטר
מרובע.
סיבי הדשא יהיו בגוון ירוק ויכילו תוסף לעמידות בפני קרינת .UV
למשטח הדשא תהיה סגירה היקפית של סף העשוי מפרופיל פח נירוסטה מתאים לסוג
יריעת הדשא.
הפרופיל יחובר לאספלט וקצה הדשא יוכנס לתוכו על מנת להבטיח את הצמדת שכבת
הדשא למשטח.
סימוני גבולות שדה המשחקים בגוון לבן וברוחב מינימלי של  6ס"מ ,יהיו ארוגים בתוך
הדשא או שיהיו ארוגים כפסים אשר יחוברו לדשא בעזרת הלחמה או תפירה ,כפי
שיבוצעו החיבורים בין גלילי הדשא.

הסימון יכלול:
סימון קו השער.
סימון קו עבור בעיטת עונשין של כדור רגל /קט ועבור זריקה חופשית למשחק כדורסל ,באורך 100
ס"מ.
קו חצי מגרש ,לכל רוחב המגרש.
סימון מגרש עבור כדורעף.
הקבלן יעביר למזמין :
 .1פרטי החומרים המותקנים ,פרטי היצרנים ונציגיהם בארץ
ודרכי ההתקשרות אליהם.
 .2הנחיות אחזקה שוטפת ותקופתית ,כולל רשימת תקלות אפשריות ואופן הטיפול בהן.

בדק:
תקופת הבדק תהיה למשך שנה מיום השלמת העבודה ,כמצוין בתעודת ההשלמה.
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במהלך תקופת הבדק הקבלן יבצע אחזקה מונעת לפחות אחת ל –  6חודשים לפי הוראות יצרן
הדשא.
במהלך השנתיים יהיה הקבלן אחראי לכל בעיה שנתגלתה במגרש בעקבות שימוש סביר ,למעט
תיקונים הנדרשים כתוצאה משימוש חורג או חבלה.
הקבלן יבצע תיקון שיידרש ,תוך  10ימי לוח מיום ההודעה על הבעיה.
תכולת העבודה:
תכנון ובצוע הדשא הסינטטי ,כולל מדידות ,הכנת המשטח וניקויו ,יישומו על בסיס הוראות
היצרן ,סימון קווים ,יישום גובלי דשא ועבודות בדק כמפורט.
אופן המדידה:
לפי שטח מבוצע בפועל.
מחיר היחידה יכלול את כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן.

