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____________

א.נ.

עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליה  01/2022סיור קבלנים  פרוטוקול    הנדון:

הנ"ל בהשתתפות:ם סיור קבלנים בפרוייקטהתקיי16/1/2022בתאריך 

מנכ"ל חכ"ל דרום השרון. -ציון-איתן  בן·

בר יועצים בע"מ.-אדמנה"פ -חיים אדלשטיין·

לא מצורף)-השתתפו בסיור (פנימיקבלנים שהציגי נ·

כללי:

/https://www.dsharon.co.il/auctionקישור למסמכי המכרז באתר החברהלהלן .1

כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד   ,מובהר ומודגש בזאת.2

.מהמכרז, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בתוספת זו על האמור במסמכי המכרז

כי שאלות הבהרה שלא נענו, וכן הצעות שונות ,מופנית לכךהקבלנים תשומת לב .3

י תנאי המכרז והחוזה "לשיפורים" במסמכי המכרז והחוזה אשר לא נענו, משמעותם כ

נותרו ללא שינוי.

מועדים:.4

12:00עד השעה 20/1/2022מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

תיבת המכרזים במשרדי מזכירות ב  13:00עד השעה    30/1/2022  הגשת הצעות  מועד אחרון

.החכ"ל

רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון, העונים על הכישורים כמפורט במכרז .5

.מים בפנקס הקבלניםוהרשו

. באחריות הקבלן לוודא כי כל באופן פאושלימובהר בזאת כי העבודות יבוצעו -פאושל.6

נלקחו על ידו בחשבון ותמחרו על ידו רכיבי העבודות לביצוע מושלם של הפרוייקט

במסגרת הצעתו. לא יבוצע תשלום נוסף מעבר לתמורה הפאושלית שנקבעה בהתאם 

)נספח י'כתב הצעה והתחייבות(להצעת הקבלן במכרז

יש לנקוב בשיעור ההנחה למחיר פאושלי ומחיר פאושלי סופי –תשומת לב המציעים 

לאחר הנחה. 

ר כולל מע"מ. בכתב הכמויות נכלל מחי

מצורף לפרוטוקול זה טופס הצעת מחיר מעודכן בו על המציע למלא את המחיר הפאושלי 

.כולל מע"מומחיר פאושלי סופי (לאחר הנחה) לפני מע"מהסופי (לאחר הנחה) 

יש להגיש את ההצעה על גבי טופס הצעת המחיר המעודכן. במידה והצעה תוגש על גבי 

ת ועדת המכרזים לראות בהצעה כאילו הוגשה על גבי טופס לא מעודכן תהיה רשאי

הטופס המעודכן.   
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דרישות    -ביטוח   .7 כל  גם  כולל  עלויות הביטוח  חוצה    6כביש  כלל 

במחיר  ישראל,   נכללות  התשתית  וגופי  הרשויות  יתר  וכל  הניקוז  רשות  נת"י,  נתג"ז, 

בגינן. תוספת  תשולם  ולא  ביטוחים היחידה  קיום  אישור  למסור  ידרש  הזוכה  הקבלן 

 כנדרש במכרז לנתג"ז ובהתאם לדרישותיה.  

לקבלנים   .8 העבודות  הודגש  קו  סביבת  ניקוז בקרבת  מוצאי  ביוב,  קו  התפר,  קו  גז, 

ולא    נדרש לעבוד בזהירותחוצה ישראל ועוד רשויות  הקבלן    6מקלקיליה עבודות כביש  

 . תשתיות הקיימותלפגוע ב

בגובה   .9 בנקאית  ערבות  למכרז  להצעתו  לצרף  המציע  )  25,000על  וחמש  ₪  אלף  עשרים 

 להלן ה"מזמין"  ן בע"מ"" החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרו  לטובת  שקלים חדשים(  

יום עד  המחיר    .1/5/2022  בתוקף  הצעת  המצורף    )בטופס  י'  סופר,  נספח  טעות  נפלה 

 (, הנ"ל תוקן במסגרת הטופס המעודכן.  1/5/2022הערבות תהיה בתוקף עד ליום 

תכולת הפרוייקט כוללת גם תכנון קונסטרוקציה ביסוס, וביצוע  הפרויקט הוצג לקבלנים  .10

 .כתב הכמויותו תוכניותחוזה נספחים,  למפרטבהתאם  ,פורטבאופן מבהתאם 

 .חודשים 24הינו הבדק וערבות תקופת  .11

הכולל:  .12 המכרז  של  החומר  כל  את  היטב  וללמוד  לקרוא  שיש  לקבלנים  והוסבר  הודגש 

 תכניות, כתבי כמויות ומפרטים. לא תתקבל בעתיד שום טענה של קבלן בנושא.

 . 1/6/2022לא יאוחר מיום משך תקופת ביצוע העבודות במסגרת המכרז הוא   .13

נדרש להעביר   .14 ואישור מנה"פ    7תוך  הקבלן  זמנים  יום לבדיקת  ושלבים אבני דרך  לוח 

 .בהתאם לתקופת הביצוע לביצוע העבודה

זמנים.   .15 בלוחות  לעמידה  החשיבות  לקבלנים  ובהתאם  התחלת  הובהר  הביצוע התכנון 

 עם הוצאת צו התחלת עבודה.  תהיה מיידית,

במפגש  .16 וההבהרות  המכרז  במסמכי  הרשומות  אלה  הן  המחייבות  הדרישות  ככלל, 

 המציעים באות אך ורק להוסיף עליהן.

הקבלן באחריות ועל חשבון  התשתית הרלוונטיות, אולם  וגופי  העבודה תואמה מול חברות   .17

 .מכלל חברות וגופי התשתית חפירההאישורי ותיאום כלל  תקבל וכה הז

הדרושים לביצוע ו/או התאומים  כל ההיתרים ו/או הרישיונות  וקבלת    האחריות להגשת .18

העבודות נשוא המכרז מוטלת על הקבלן הזוכה ועל חשבונו, לרבות בכל הקשור להעמדת 

בטוחות, נקיטת אמצעי בטיחות וביצוע כל פעולה נדרשת אחרת, בהתאם להוראות שינתנו 

  י כל גוף ו/או רשות רלבנטיים.על יד

בודה הינה בקרבת תשתיות קיימות וייתכן שמזמין העבודה יצטרך לטפל לקבלן שהעידוע   .19

אלו לבקש     בתשתיות  הזכות  תהיה  לא  לקבלן  כזה  במקרה  אזי  המכרז  במסגרת  שלא 

 תשלומים עבור הפסקת עבודה ו/או בטלת כלים ו/או רווח קבלני. 

זו  הו שעבודה  על  דגש  אולם  הנתג"ז,  מול  מתואם  התכנון  הגז  לרצועת  בצמוד  מבוצעת 

, לרבות ערבויות כולל כלל העלויות  הקבלן לחדש אישור זה ולדאוג לקבל אישור חפירה

 .כפי שידרשו
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באחריות   .20 יהיה  התנועה  חשבון  הסדרי  הזוכהועל  כלול   ,הקבלן  התנועה  הסדרי  מחיר 

הסדרים. כמו כן באחריות הקבלן להציג תכנית  במחיר היחידה ולא תינתן תוספת עבור ה

 הסדרי תנועה לאישור לפני תחילת ביצוע העבודות. 

עלולות להיפסל,  .21 ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות, אחרת ההצעות  יש להקפיד 

 לאור הגישה המחמירה בדיני המכרזים. 

 .שבים ומטרדים לתו הקבלן נדרש לשמור על כללי הבטיחות ולהימנע מגרימת נזקים .22

 ך, פרטיו ידווחו למשרד העבודה. מהקבלן יידרש להעסיק מנהל עבודה מוס .23

 .הנדס ביצוע בפרוייקטהקבלן יידרש להעסיק מ .24

 כל הציוד יאוכסן במקום מגודר. .25

 באתר: להלן מספר הנחיות לעבודה השוטפת .26

   .באתר יהיה נוכח תמיד מנהל עבודה מוסמך, הרשום במשרד העבודה לפרויקט זה .א

 תוכנית בטיחות בהתאם להנחיות ודרישות המזמין.הכנת  .ב

 לא תותר עבודה ללא נוכחות מנהל עבודה של הקבלן הראשי. .ג

מהנדס  .ד של  חובה)ברמה  הקבלן  נציג  נוכחות  קבועות,  שבועיות  פגישות  יתקיימו 

    (.ביצוע

 . Maxitיומני עבודה יופקו ברמה יומית ע"י הקבלן  דרך מערכת ניהול פרויקטים  .ה

והע . ו לכך בקשות  המיועדים  במקומות  העבודה,  יומני  בתוך  יירשמו  הקבלן  של  רות 

 בלבד.

איכות .ז ציוד הקבלן  -בקרת  ומנה"פ לאספקת  מוקדם מהמתכנן  לקבל אישור  נידרש 

מערכת   לנהל  ובהתאם  לפרוייקט  לספק  שבכוונתו  ואביזרים  איכות חומרים  בקרת 

 מערכת הניהול.  באמצעותאשר תנוהל גם היא 

 . התקשורת הקשורה לפרויקט תהיה אך ורק באמצעות המערכתתעבורת כל  .ח

 . GISמודגש בדיקת המצב הקיים ומפרט תוכניות העדות המותאם גם למערכת ה .ט

 במכרז.    מחיר פאושלי ע"פ הצעה מובהר בזאת, שלא ישולמו כל תוספות מעבר ל .י

הפרויקט )אין או ע"י מנהל  מזמין העבודה ו/על ידי  ובכתב  תוספות וחריגים יאושרו   .יא

 אישורים בדיעבד(. 

בקשות לאישורים תוספות וחריגים יתקבלו רק באמצעות טופס מיוחד דרך מערכת   .יב

 ניהול הפרויקט .

כי   .יג לב  כלשהי לתשומת  אסמכתא  מהוות  אינן  העבודה  ביומני  הנרשמות  הוראות 

 לאישור חריג. 

 פת.במהלך הגשת בקשה לחריג או תוס  הקבלן אינו רשאי להפסיק את עבודתו .יד

ובטיחות .27 ליקויים  בגין  מראש  מוסכם  שרשום    פיצוי  מקום  בכל  ונה יש  ות/קנסבמכרז 

 . פיצוי מוסכם מראשלמונח 

, כולל גם במהלך  נדרש לבצע צילום ותיעוד לאתר העבודה בטרם הכניסה לשטח הפרויקט .28

 . (מחיר פאושלי /ובסיום )כלול במחירי היחידה
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חשבון  באחריות    .29 משרדים  ועל  באתר  להציב  ומנה"פ  הקבלן  המפקח  הכוללים  לטובת 

תקשורת לאינטרנט בפס רחב, עמדת מחשב כולל מדפסת וכל    ביוב  מים  חיבורישרותים,

 הנדרש לביצוע ישיבות ודיונים בצורה נאותה ומכובדת.
 בברכה,

 ציון-יתן בןא
 מנכ"ל  

 העתק:משתתפים.

 מתכנן.  -גיל שגיא  

 ------------------------------------------------------------------------------ 

  דפים   7)    פרוטוקול סיור הקבלניםמאשר בזה כי קבלתי את     ___________________אני הח"מ  

מכרז   עבודות תכנון וביצוע מתקני תפיסת גלישות ביוב קלקיליהלפרוייקט  (כולל נספח י' מעודכן

 ואפעל בהתאם להוראות. מסכים לתוכנו  01-2022מס' 

 : ________________. קבלןשם ה

 : _____________. קבלןחתימת ה

 _____________.תאריך:

שעות   24, תוך  03-9000622פקס:להחכ"ל  ]יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום למשרדי  

 ממועד קבלתו, וכן לצרפו להצעה[.
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