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  סכום דיוןסכום דיון
 
 

גמל   ::  פרויקטפרויקט וה גה  נ נת  פיתוח בשכו גמל השלמת  וה גה  נ נת  פיתוח בשכו   השלמת 

מס    26מכרז מס מכרז  /2021   

  05/01/22 

    סיור קבלניםסיור קבלנים  נושא הדיון :נושא הדיון :

  עמודיםעמודים      מצפה רמון +סיור בשטח שכונת נגה / הר גמל  משרדי חכ"ל  נערך ב :נערך ב :

 6   04/01/22  בתאריך :בתאריך :
 

  ::נוכחיםנוכחיםמציעים מציעים    נוכחיםנוכחים

 תפקיד/חברה שם  תפקיד/חברה שם

 מנה"פ  א. אפשטיין רונן בוירסקי   לית חל"פ מצפה רמון "מנכ נעמה דהן כתר 

 מפקח שכונת הר גמל  מאור בוצר   מצפה רמון  חל"פס/מנכלית  מוןסי עמיקם

  קבלנים מציעים ,  נציג משרד הבינוי והשיכון  ליפשיץ  זיו

 
 מועד אחריות נושא מס
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 כללי:

 מצפה רמון חל"פמשרדי כנסות הת  . 

 .הועברה רשימת נוכחות בין המציעים 

 משרד הבינוי והשיכון באמצעות החברה לפיתוח מצפה רמון : היזם . 

 חומר המכרז ניתן לרכישה לכל קבלן העומד בתנאי הסף,  :חומר המכרז

 ניתן קנות טלפונית()₪. 3,000במשרדי המועצה  תמורת סך של 

 וניתן לעיין בהם . 06/01/21רהמועצה בתאריך  התכניות יועלו לאת

  200בענף  3-גקבלנים בעלי סיווג  :תנאי סף  

 ותנאי סף להגשת סיור חובההובהר כי סיור הקבלנים הנו : סיור קבלנים ,

 הצעה.

 לכל פרק  תוספת /הנחההצעות המחיר יוגשו בשיטת מתן  :שיטת המכרז

יר לסעיף כזה או אחר בכתב , לא יעלה לדיון סוגיה של מחבכתב הכמויות 

. ישנם מס סעיפים המוגדרים "לא לסיכום" שיופעלו לפי החלטת הכמויות 

 תהיה לפי ההנחה לפרק במבנה הרלוונטי.המזמין , הנחה/תוספת 

 על המציע לוודא כי בטרם הגשת הצעתו, עיין  :עיון והבנת החומר למכרז

מצורף אליה כחלק והבין את כל האמור בחוברת המכרז, לרבות כל מסמך ה
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 מועד אחריות נושא מס

 

 

 
 

 

 

 

 ממסמכי המכרז.

 לוחות זמנים למכרז : 

, ולא יאוחר מהשעה 24/01/22לתאריך : עד הגשת שאלות הבהרה למכרז

 b@epstein.co.ilnoa  -למייל 12:00

: עד הגשת המכרז 12:00בשעה  22/01/31עד לתאריך  :מענה לתשובות

 12:00ולא יאוחר מהשעה  10/02/22לתאריך 

 המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא 

 

 חודשים ממתן צו התחלת 7לוח הזמנים לביצוע  :לביצוע לוחות זמנים 

  15/09/21סיום ומסירה  15/02/21ע"פ הלו"ז תחילת ביצוע , עבודה

 מור להמסר ליזמים עמידה בלוח הזמנים הינה קריטית מאחר והפרויקט א

 

 :ומנכ"לית החל"פהפיקוח ניתנה סקירה מקיפה של  תכולת הפרויקט 

 , חל"פהן בסיור בשטח והן במשרדי ומרכיבי הפרויקט תכולת העבודה ל

 

 גמל,שכונת  נגה,שכונת לארבע מבנים במכרז:הפרויקט מחולק :לסיכום 

האזור   . סמוכהשטח שבין שכונת נוגה לשכונת גוונים ה קרצוף ריבוד ומילוי

המרכזי והעיקרי של הפרויקט הינו השלמות בשכונת נגה והאזור השני הינו 

יש לבצע את כל עבודות התשתיות  -בשכונת נגההשלמות בשכונת הגמל , 

התת קרקעיות , השלמת עבודות עפר במגרשים/כבישים , מילוי וואדי קיים 

כולל הנחת מערכת  בין שכונת נגה לשכונה הקיימת כולל הסדרת מידרונות

,ביצוע תחנת שאיבה כולל השלמת כל קווי הביוב מים חשמל כמפורט  ניקוז 

,קרצוף  אבני שפהו ביצוע מבנה כבישים ומדרכות כולל אספלטבתכניות, 

חדרי  2ריבוד כביש קיים בצמוד לפרויקט , תיאום מול חח"י בנושא חיבור 

ירות טרפו כולל השלמת צנרות ,השלמת חיפוי אבן ,קופינג ומעקה בק

 תומכים הנשלמת קיר תומך בפלח א 

 וכל הנדרש לפי תכניות ומפרטים לביצוע 

 

 השלמת מעבר ציבורי,שצ"פ ,גינת כלבים , העתקות – השלמות שכונת גמל

  וכל הנדרש לפי תכניות ומפרטים לביצוע  עמודי תאורה

 הגמל במקביל ובאופו המידי .שכונת ו נגהתחילת העבודה תחול על שכונת 

 למציעים ניתנה אפשרות לעיין במסמכי  ות וכתבי כמויות למכרז:תכני

mailto:noab@epstein.co.il
mailto:noab@epstein.co.il
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 מועד אחריות נושא מס

. הובהר כי המסמכים שהוצגו אינם מחייבים, ומסמכים סופיים המכרז 

 )תכניות+ כתבי כמויות( יועברו לקבלנים שיירכשו את מסמכי המכרז.

 

  מופיעים סעיפי הקצב לשני  :עבור מערך בקרת איכות , ובטיחות הקצב

כמויות , אין לתת הנחה על סעיפים אלו, הסעיפים הנושאים בכתב ה

 יתומחרו סופית עם חתימת החוזה בהתאם לסכום החוזה 

הקבלן יעסיק חברה חיצונית המתמחה בביצוע בקרת איכות , בתחילת 

, חברת הבקרה תאושר ע"י  הביצוע יגיש קבלן לפיקוח תיק בקרת איכות

 המזמין 

 

 :צוע יפעיל המזמין מערך בקרת במהלך הבי הפעלת מערך הבטחת איכות

 איכות שיכלול מודד מוסמך ומעבדת שדה נוספת לביצוע בדיקות לפי הצורך 

 

 סיור בשטח הפרויקט: .2

  בוצע סיור בשטח הפרויקט, והוצגו מרכיבי העבודה. 

 באחריות הקבלן לבצע את כל התאומים הנדרשים אומים בשלב הביצועית :

וכל גוף נוסף שיידרש, לצורך  מועצה מקומית ,בזק, הוט החשמל ,מול חברת 

 .כולל קבלת היתרי חפירה מאושרים מאותם גורמים  ביצוע העבודות

 

 הקבלן יגיש לאישור המפקח מיקום מוצע לאתר אתר התארגנות :

 יוקם האתר. ומהנדסת המועצה התארגנות. רק לאחר אישור המפקח 

 ח כמוגדר בחוזה .הקבלן ידאג למבנה משרדים עבור הפיקו

 באחריות הקבלן לקבל את אישור הפיקוח ומהנדסת המועצה לתכנית 

 

 :לצורך שמירה על הבטיחות ועל שטחי הטבע הגובלים על  גידור האתר

לגדר לפני הביצוע את כל האתר יתכן ועל הקבלן הזוכה תחול הנחייה האתר ,

בגדר רשת תקנית אשר תופיע גם בתכנית ההתארגנות שהוא אמור להגיש 

 לאישור הפיקוח ,

 לא תיתאפשר כל חריגה מגבולות הפרויקט על מנת לא לפגוע בטבע ובנוף

 הגידור שידרש הקבלן לבצע כולל פירוק בסוף יהיה על חשבון קבלן .
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 מועד אחריות נושא מס

 :על חשבונו לטפל במטרדי אבק שצפויים ריות הקבלן וחבא מטרדי אבק

 להיווצר במהלך הביצוע .

 

 :נושא הבטיחות באתר העבודה הנו באחריותו הבלעדית של הקבלן,  בטיחות

גידור האתר, דרכי  -ועליו לפעול לשמירת הבטיחות על כל המשתמע מכך

גישה בטוחות לרכבי  עבודה וצמ"ה וכל אמצעי בטיחות המחייב בכפוף 

ד העבודה, משטרת ישראל, המועצה המקומית מצפה רמון לדרישות משר

 ומנהל הפרויקט.

 הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו אשר ילווה את הביצוע 

 

 : לקחת בהצעתם כי הם ידרשו לתכנן ולאשר הובהר לקבלנים  הסדרי תנועה

זמני בכניסה לאתר מכיוון הכיכר תנועה  תכנית הסדרמול כל הגורמים 

 ציב אביזרי בטיחות על חשבונו ולהבכביש הקיים 

 

 : המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי  שלביות הביצוע

 העדיפויות לביצוע ולנייד את הקבלן לפי שלביות הביצוע 

 

 : בפרויקט קיימות ערמות חומר גרוס )נגרס ע"י קבלן קודם( עבודות עפר

בלן הזוכה החומר מוגדר כחומר המתאים בתכונותיו למצע סוג א ועל הק

, טרם להשתמש בחומר הנ"ל לצורך ביצוע מצעים בכבישים /מדרכות וכדומה

הקבלן יבצע בדיקות מעבדה אינדקטיביות לאיפיון החומר כמצע פיזור המצע 

התאמה למצע סוג א', המזמין שומר חומר לא יעמוד בהוסוג א , במידה 

 לעצמו את אפשרות ההחלטה לפי מספר חלופות:

 
לנפות ולהתאים את חומר למצע סוג א' לפי דרישה מהקבלן  .א

 מפרטים שצורפו לחוברת המכרז.

שימוש בחומר הקיים למרות שאין התאמה להקטין את  .ב

   .עובי השכבה הנדרשת ולפצות על כך במבנה האספלתי

 .לספק מצע סוג א מובא מבחוץ .ג

על הקבלן  בשימוש בכל חלופה אחרת מהסעיף לסיכום .ד

 המזמין.ו לקבל אישור בכתב מהפיקוח

להשתמש עם מגרסה ניידת לגריסת חומר חפור/חצוב לדוגמה  נדרשהקבלן 
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או לגרוס שיווצר עקב חפירה/חציבה לכל מערכות התשתיות התת קרקעיות 

 ,עבודות טיפול בחומר החפור/גרוס כוללים עבודות חפירה .ערמות קיימות 

וכמובן על הקבלן לדאוג לכל האישורים הנדרשים להפעלת המגרסה בחוק , 

 יש לסמן את מיקום המגרסה גם בתכנית ההתארגנות 

כל עבודות החפירה באתר מוגדרות גם כחציבה )חפירה /חציבה( לא  הערה:

 תאושר דרישה עבור חציבה בלבד 

 בסיור בשטח נראה שכל השטח סילעי 

 חפור/חצוב לפני גריסה בשטח קיימת ערמה של חומר 

 .החומר מתוכנן למילוי הוואדי בין שכונת נגה לשכונה הקיימת 

לגבי מיקום  ךהקבלן יקבל הנחיות בהמש כמו כן קיימת ערמת חומר חישוף

 פיזור הערמה 

במידה ובסוף הפרויקט ישארו עודפי חפירה , על הקבלן לפנות את כל עודפי 

 החפירה )גם מהערמות הקיימות מקבלן קודם  ( לאתר שפיכה מאושר 

 בפרויקט נדלינג הלא יאושרו דבל 

 

 :מפקח ו/או מזמין הקבלן יקבל הוראות מפורטות מה היקף העבודות לביצוע

העבודה לגבי העבודות שיש לבצע. בכל מקרה הקבלן לא יבצע עבודות 

העולות בכמותן על כמויות החוזה כפי שמצוין בכתב הכמויות ללא אישור 

 בכתב מהמזמין.

 

 : 5מנהל העבודה יהיה בעל ניסיון מוכח של  מנהל עבודה ומהנדס ביצוע 

, מהנדס הביצוע יהיה בעל ניסיון  שנים ויעביר לפיקוח מינוי במשרד הכלכלה

  שנים לפחות בפרויקטים דומים 5של 

 

 :בין קבלן לפיקוחינוהל בשוטף  יומן עבודה 

 

 :לחודש ובתכנת בינארית 5על הקבלן להגיש חשבונות ביניים עד  חשבונות, 

לכל חשבון חלקי על הקבלן לצרף לוח זמנים עדכני ובנוסף יצרף תכנית 

 ת עפר כולל חישובי כמויות  מדידה של מודד לעבודו

 

 :על הקבלן להגיש מעבדה מוסמכת לאישור הפיקוח  מעבדת שדה 
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 :לא בחריגה  לא תאושר כל עבודה חריגה בדיעבד עבודות נוספות/חריגות,

 מכמויות חוזה ולא חריגה ע"י עבודות נוספות שלא כלולות בתכולת העבודה 

 עבודות אלו יאושרו מראש רק בכתב מהפיקוח .

 

 סיכום:  .3

  כל ההנחיות שניתנו במהלך סיור הקבלנים, מטרתן להשלים ו/או להוסיף

ו/או להדגיש חלק מהנושאים המופיעים בחוברת המכרז, ואין בהם כדי 

ות מול המועצה המקומית מצפה לגרוע, לסתור, או להקל את חוזה ההתקשר

ויות או הנחיות אחרות המפורטות במפרטים הטכניים, כתבי הכמ/רמון

 והתכניות.

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. 

 

 ! בהצלחה 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 רונן בוירסקי: םרש

 א.אפשטייןמנה"פ 

 

 

 העתקים:

 נוכחים 

  מנהל סניף דרום א .אפשטיין  –מישל אסולין 

  תאמת תכנון א .אשפטיין        –נעה ברוך 

  מנה"פ, החברה לפיתוח מצפה רמון   –ליאור נחמה 

 

 


