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 01/חכ"ל/2022 מס' פומבי מכרז –פרוטוקול סיור קבלנים 
 ביצוע עבודות תשתית ופיתוח במושב גיאה הכוללות הוספת מגרשים לבניה ביישוב הותיק ושדרוג תשתיות

 01/חכ"ל/2022' מס פומבי למכרז קבלנים סיור פרוטוקול :נושא

 55-21-01-00 :פרוייקט' מס

 01/חכ"ל/2022 :הסכם/מכרז' מס

ביצוע עבודות תשתית ופיתוח במושב גיאה הכוללות הוספת מגרשים לבניה ביישוב  :הפרויקט שם

 הותיק ושדרוג תשתיות

 00:41בשעה  23/03/2022 :בתאריך

 מושב גיאה :במקום

 ;הקבלנים :משתתפים

 

 

 

 :הקדמה

 

ביצוע עבודות תשתית ופיתוח במושב גיאה הכוללות הוספת  " לפרויקט קבלנים סיור התקיים, מרץ לחודש 32-ה, היום

 .הקבלנים סיור סיכום להלן"  מגרשים לבניה ביישוב הותיק ושדרוג תשתיות

 

  

 23/03/2022 :תאריך

 55-21-01-00 :מספרנו
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 והנחיות הבהרות, החלטות, סיכום

 תיאור ד"מס

 יזמים 1
 .והחברה הכלכלית לפיתוח מ.א חוף אשקלון חוף אשקלוןיוזמי הפרויקט שבנדון הינה המועצה האזורית 

2 
 חומר המכרז

 תמורת סך של אשקלוןחוף חומר המכרז ,ניתן לרכישה לכל קבלן העומד בתנאי הסף, במועצה האזורית 
 .  6775528-08 – אשקלון חכ"ל חוףמח' רכש והתקשרויות ב –סימה שוקרי הגב' אצל ₪  500,2

 ערבות מכרז 3
 ₪ 000700, –ע"פ תנאי המכרז, יש לצרף להצעה ערבות מכרז בסך 

 השתתפות בסיור הקבלנים 4
  .ינה חובההההשתתפות בסיור הקבלנים 

 אופי המכרז 5
 המכרז.במסמכי  כמפורט בכתב הכמויות ההנחות על הפרקיםההצעות יוגשו בשיטת 

6 
 קבלנים הרשאים להשתתף במכרז

 הסף למכרז זה כמופיע בחוברת המכרז. קבלנים הרשאים להשתתף במכרז הנם קבלנים העומדים בתנאי

7 

 קבלני משנה וספקים
המיועדים ו/או המתוכננים לעבוד עימו בפרויקט וכן על הקבלן להגיש את רשימת קבלני המשנה והספקים 

את הספקים העיקריים בפרויקט זה לאישור המזמין, מנהל הפרויקט, המתכנן והפיקוח. קבלני משנה שאינם 
 בעלי ניסיון קודם בביצוע עבודות דומות לא יאושרו לביצוע העבודות.

8 
 מסירת האתר לקבלן

 (.IS-ASות הביצוע במצב הקיים כיום )האתר יימסר לקבלן לצורך התחלה בעבוד

9 
 מסירת האתר למזמין

כניות והאתר יימסר למזמין לאחר ביצוע מושלם של העבודות המתוארות, צירוף תיק מתקן, יומני העבודה ות
 (.MADE-ASעדות )

10 

 לוח זמנים
 לוח הזמנים המעודכן לביצוע הפרויקט הכולל צו התחלת עבודה, התארגנות, קבלת אישורים מכל 

 הגופים הרלוונטיים, הביצוע בשטח של כל המפורט בתוכניות ובמפרטים והמצאת כל הבדיקות 
 שיספרו החל מקבלת צו התחלת עבודה. ימי לוח 280והאישורים הנדרשים הינו 

11 

 בטיחות
כללי הבטיחות הנוקשים ביותר חלים על הקבלן בכפוף לדרישות משרד העבודה, המשטרה וכל רשות אחרת. 

על הקבלן לדאוג להעביר תדריכי בטיחות לכל העובדים בשפת האם שלהם, לדאוג לנעלים מתאימות, 
מכים לאישורים ורישיונות מתאימים לצמ"ה ולמפעיליהם, להימצאות מנהל עבודה ומהנדס ביצוע מוס

נושא  -ומאושרים ע"י משרד העבודה באתר בכל שעות העבודה. לא תתאפשר התחלת עבודה בשטח 
 .הבטיחות הינו באחריותו  הבלעדית של הקבלן

12 

 ציוד מכני הנדסי
 כל הציוד המכני ההנדסי אשר בשירות העבודה של הקבלן המבצע ו/או קבלני משנה /ו/או מי 

תקינות שנתי של הכלים, צופר בזמן נסיעה לאחור ומפעילים בעלי רישיון נהיגה מטעמו חייב באישורי מבחן 
 לכלי זה בתוקף. על הקבלן יהא להציג תיק רישיונות ציוד ומפעילים, ביטוח כלים וכד' טרם ביצוע העבודות.
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 תיאור מס"ד

13 
 בקרת תהליך

התהליך, בדיקת העבודה ואישורה. לפני ובסיום כל שלב ביצוע, יש להודיע למפקח מראש לצורך בקרת 
 עבודה שתבוצע ללא אישור המפקח תפורק ועל חשבון הקבלן.

14 
 מערך בדיקות

 מערך הבדיקות שיבוצעו בפרויקט הינו כמצוין במפרטים הטכניים, כאשר לפיקוח הזכות להזמין 
 .כל הבדיקות הינן ע"ח הקבלן -בדיקות נוספות 

15 

 חיבור מים וחשמל
 לצורך הביצוע, על הקבלן לדאוג לחיבור מים וחשמל על חשבונו, כולל הרכבת מונים. 

שולמו  –בסיום הפרויקט יש להביא אישור )שובר תשלום( המעיד כי כל חובות הקבלן בגין מים, חשמל וכו' 
 )תנאי לאישור חשבון סופי(.למושב

16 
 פינוי פסולת

הפנוי יהיה לכל מרחק  ורשה לרבות כל האגרות והתשלומים.קבלן יפנה על חשבונו את כל הפסולת לאתר מ
 וללא הגבלה.

17 
 עיון והבנת החומר למכרז

על המציע לוודא כי בטרם הגיש הצעתו, עיין והבין את כל האמור בחוברת זו לרבות כל מסמך המצורף אליה 
 כחלק ממסמכי המכרז. ושאינו מצורף וכן בתיאור הליך ההזמנה להגשת הצעות מחיר הרצ"ב

18 
 מועד ההגשה

בתיבת המכרזים של המועצה  12:00עד השעה  2022/04/11המועד להגשת הצעות המחיר למכרז הינו 
 וכמפורט במסמכי המכרז. חוף אשקלון החכ"לבמשרדי 

 

19 
 שאלות המציע

, 12:00בשעה  2022/03/31עד לתאריך  projects.com-vichai.y@ama שאלות והבהרות יש להעביר לדוא"ל  
 לא תתקבלנה שאלות לאחר מועד זה.

20 

 עבודות חריגות
עבודות חריגות שאינן בכתב הכמויות יתומחרו ע"י הקבלן לפי מחירון דקל בניה במהדורתו האחרונה 

 .35%פרט לעבודות רג'י שיתומחרו לפי מחירון דקל בהנחה של  25%ובהנחה של 
 לשעה. ₪ 80מחיר שעתי לעובד מקצועי יעמוד על 

 לשעה. ₪ 65מחיר שעתי עובד פשוט יעמוד על 
 המחירים הנ"ל יכללו שימוש בכל כלי עבודה שנדרש לביצוע העבודה וכן את כל עלויות המעסיק במלואם.

 עבודות חריגות לא יתומחרו בצורה אחרת! –הנ"ל מחייב את הקבלן 

21 
 תנאי התשלום

 כמצוין במסמכי המכרז.

22 

 מכולת פסולת ושלט
לא תאושר התחלת  –בכל רגע נתון תהיה מכולת פסולת באתר שבה הקבלן ישתמש לעירום הפסולת באתר 

 הבלעדי של הקבלן.הנ"ל גם כן באחריותו ועל חשבונו  –עבודה ללא קיום המכולה בתוך תחומי האתר 
 באחריות וע"ח הבלעדי של הקבלן ביצוע שלט לפי תנאי החוזה וע"ב נוסח שיועבר לו ע"י המזמין.

 פיקוח על העבודות 23
 ידי היזם בהמשך.-ימונה עלהמפקח לפרויקט 

mailto:avichai.y@am-projects.com
mailto:avichai.y@am-projects.com
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24 
 פגיעה בתשתיות קיימות

 –בהם יש חשש לתשתיות קיימות  על הקבלן לעבוד ביתר זהירות באיזורים –בנוסף לאמור במסמכי המכרז 
 במקרה של פגיעה באחריות הקבלן וע"ח הבלעדי לתקן את הפגיעה בתשתית באופן מיידי 

 באותו יום שבה נפגעה התשתית( ולהחזירה למצבה המקורי. :קרי)

 

 

 תיאור ד"מס

25 
 היקף העבודה לביצוע

 העבודות שיש לבצע. הקבלן יקבל הוראות מפורטות מהמפקח ו/או ממזמין העבודה לגבי
בכל מקרה הקבלן לא יבצע עבודות העולות בכמותן על כמויות החוזה כפי שמצוין בכתב הכמויות לחוזה ללא 

  .אישור בכתב מהמזמין

26 

 הסדרי תנועה זמניים
לרבות אישורה מול הגורמים הרלוונטיים  )ע"י מתכנן מוסמך( תכנית הסדרי תנועה זמנייםלתכנן  על הקבלן

באתר ע"פ  ואחזקתם, קב"ט מועצה, משטרה ועוד באם נדרש( וכן הקמת הסדרי התנועה יישובהדרושים )קב"ט 
)ראה פירוט במפרט  כלל במחירי היחידה של סעיפי כתב הכמויות ולא ישולם על כך בנפרדיכל זה י  –כנית והת

 . המיוחד(

27 

 
 שעוברים מעל הנחל בשתי מקומות, הקבלן יידרש לבצע תאום הדוק  )מעבירי המים( הגשרוניםבתחום -.0127

 מול ספקי התקשורת וכן מערך התאורה המושבי להכנת תשתית זמנית עד לסיום העבודות באזור זה ,           
 ולא ישולם עליו תשלום  כלל בסעיפי היחידהיהגשרונים , האמור בסעיף זה י טרם התחלת עבודות פירוק          
 נוסף.          

 
  על הקבלן חלה חובה להבין היטב כמה דרכי גישה זמניות נדרש לבצע במהלך הפרויקט )הכנת תוואי,-27.02
 לא ישולם תשלום נוסף על ביצוע דרכים זמניות שהינם כורח  –התוואי תוך תאום ואישור המפקח(  והכנת          
 יש לכלול זאת בהסדרי התנועה  והכיכר( מעבירי המים.)אזור מביצוע הפרויקטביצועי ויידרשו כחלק           
 לפרויקט.          

 
 בשער המפרט )שלביות ביצוע והנחיות להערכות הקבלן(, ניתן הסבר על  00.8יש לקרוא בעיון את פרק -27.03
 הנדרשים.המוכתבת לביצוע וכן התאומים  השלביות          

 
 ולקבל את כחלק ממסמכי המכרז על הקבלן לצרף רשימה של קבלני המשנה אותם יעסיק במהלך הביצוע-27.04
 . במידה וקבלן משנה לא יאושר במועד פתיחת ההצעות קבלני משנה אלו אישור היזם ומנהל הפרויקט על          
 קבלני המשנה חייבים לקבל  משנה נוסף לאישור הנ"ל.ע"י הגורמים הנ"ל, על הקבלן לספק מיידית קבלן           
 על ידי הגורמים הנ"ל יצא  הפרויקט. קבלן משנה שימצא בשטח ולא אושר את אישור היזם ומנהל          
 בהמשך לזאת, בכל מקרה על קבלן משנה להיות קבלן רשום  מהשטח מיידית ללא פיצוי הקבלן על כך.          
 סיווג מתאים לעבודה אותה הוא מבצע. ולהחזיק          

 
 הינו סעיף הקצב שיופעל רק באישור המפקח בכתב תוך ציון ביומן העבודה. כלל  -51.10.0005סעיף  -27.5

 .51.09.0010באתר פינויה נכלל תחת סעיף  הפסולת הקיימת         
 

 לא התקבלו תביעות קבלן בשל ,  םואת המפרט המתייחס אליהיש לקרוא בעיון את סעיפי עבודות העפר  -27.6
 הבנה.-אי         

 
 כל עבודות החפירה יידרשו תאום הדוק מול חברות התקשורת )מעבר להיתרי החפירה( וכל תאום שטח  -27.7

 ו/או פיקוח צמוד מצד ספקי התקשורת יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. יש להיערך למצב זה בשל ריבוי          
 התשתיות בשטח.          
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 כמופיע בפרק המוקדמות למכרז. 45ולא שוטף +  60תנאי התשלום הינם שוטף +  -27.8
 

 מ' שאין 50ישנם שני מקטעי נחל באורך משתנה )אזור המעבירים החוצים את הנחל לכלי רכב( של עד  -27.9
 למתכנן לקביעת העבודות שיש  להם תכנון מפורט . הקבלן יידרש לבצע מדידה למקטעים אלו ולהעבירה         
 לבצע במקטע זה. עלות המדידה תחול במלואה על הקבלן והתשלום שיתקבל יהיה לפי סך עבודות העפר        
 תשלום על  המדידה. שיבוצעו בשטח זה. לא יבוצע        

 

28 

 ₪. 0אי מילוי מחיר שם את ערכו של הסעיף על  –יש למחר סעיף זה 
בשטח הפרויקט ברחוב המרכזי יש מיגונית שנדרש להזיזה בעת הביצוע 

 .מנוף ומובילטון. יש לקחת בחשבון  50-ולהחזירה . משקל המיגונית הינו כ
מ' ותשוב לאחר הביצוע למיקום  20המיגונית תוזז ממקומה למרחק של עד 

 באותו הרחוב. המסומן בתוכנית

 ______________ קומפ'
 מחיר לפני מע"מ

29 

 לסיכום
 חשובים שנראים  מהדברים חלק הדגשת או/ו תוספת או/ו השלמה לתת באות זה סיור במהלך שניתנו ההנחיות
 מול הקבלנים של ההתקשרות חוזה את לסתור או להקל, לגרוע כדי בהם ואין זה פרויקט ולביצוע לקידום

 הכמויות כתבי, הטכניים במפרטים המפורטות אחרות הנחיות או/ו החברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון
 .ובתוכניות

 !מהחוזה נפרד בלתי חלק מהווה זה מסמך                                 
 ;נוכחים : העתקים

 בברכה,
י                     פ ס ו י י  ח י ב  א

 אי.אמ.פי הנדסה בע"מ                       


