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 16.04.2019מיום  100/2019מכרז מס'  מפגש קבלניםרוטוקול פ

 

 משתתפים:

 , יועץ כלכלי לחברת יעדים.גבריאל דנהמר 

 , יועמ"ש לחברת יעדים.אהוד ערב עו"ד

 חברת שניר אבולעפיה. , מנה"פיובל שפימר 

 , מפקח חברת שניר אבולעפיה.אנטולי מלמןמר 

 , מנהלת אזורי התעשיה.איריס שוחטגב' 

 , מתכנן כבישים ותנועה.אלי ז'אןמר 

 , אדריכל נוף.טל בילינסקימר 

 , יועץ הנדסי לחברת יעדים.איגי מורהמר 

 ., מהנדס לחברת יעדיםיונתן ברוקרמר 

 

 :המפגשנו במהלך שצוינקודות 

 :תנאי סף .1

a. אים מפורטים בחוברת המכרז.ננסקרה רשימה חלקית בלבד, יתר הת 

b.  התנאים המפורטים, בכוחם לפסול משתתף אשר אינו עומד באחד או יותר

 מהתנאים.

 :ערבויות .2

a.  מומלץ שמישהו מנוסה ימלא את   -בכדי להימנע מפסילת השתתפות / הצעה

 המכרז. חוברת

b.  ולהקפיד על הנוסח  במילואםמאוד  לדייקיש  –הערבויות והנספחים במילוי

 , אחרת ההצעה עלולה להיפסל.הנדרש ללא כל שינוי

 :שטחים .3

a. ות הגזרה של הפרויקט.נסקרו גבול 

 :דגשים .4

a.  ,ייתכנו עבודות כלל, העבודות יבוצעו ע"פ סטנדרט משרד הכלכלה. עם זאת

 , באזורים מצומצמים )לפי מחיר בסיס( פיתוח בסטנדרט שונה ממשרד הכלכלה

ע"פ החלטת המזמין ואישורו מראש, ע"פ מנגנון שיקבע ע"י המזמין, לדוגמא 

)ההחלטה במקרה של אספקת ריצוף לקבלן ישולם לו מחיר עבודה בלבד וכיו"ב. 

 .ביצוע(התתקבל לפני 
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b. .העבודה בפרויקט אינה כוללת תשתיות מים, ביוב וניקוז 

c. תון לשינוי )א.ע.ל / א.ש.מ(.יש לשים לב שסוג אבן השפה עוד נ 

d. .יש לשים לב לפרט בתי הגידול המיוחדים לעצים 

e.  יש לשים לב לנק' ההשקה )לתאם( לפרויקט הפיתוח של דרך חברון, במסגרת

 מנהלת הסכמי הגג.

f.  כל החומרים / הציוד שיותקנו יצטרכו לקבל את אישור היועצים הרלוונטיים

 ו/או גורמי העירייה הרלוונטיים.

g. .נטיעה, העתקה וכריתת עצים יבוצעו בתאום ובהנחיית מח' גינון ופקיד היערות 

h.  יש לשים לב להצבת עמודי המחסום, עפ"י מה שייקבע בשטח, אין להזמין כמות

 ללא תאום מראש.

i.  אם ישנה חוסר התאמה בכמות שכבת אספלט מיישרת, יש להודיע על כך

 להנהלת הפרויקט ולקבל אישור.

j. ט בזלתי באזור מפעלי הבטון במתחם עתירות ידע.תתכן שכבת אספל 

k. .)ישנו הקצב לשלביות הביצוע )הסדרי תנועה זמניים לשלב הביצוע 

l.  קטעי העבודה הינם בשטח מאוכלס ופעיל, מרובה בעסקים אשר חייבים

על הקבלן להערך ולתכנן עבודתו  .להישאר פתוחים לאורך כל תקופת העבודות

  בהתאם.

m. בון כי ככל ותידרשנה עבודות לילה,  מחירן כלול במחירי על הקבלן להביא בחש

 היחידה ולא תשולם כל תוספת .

n.  תקציבי הפרויקט מקורם במשרדי הממשלה השונים )משרד הכלכלה( ועל כן, רק

עם קבלת האישור התקציבי ואישור חברת יעדים יוכל הקבלן להתחיל בעבודתו. 

יתקצבו הפרויקט או חלקו, ככל שמי ממשרדי הממשלה ו/או חברת יעדים לא 

יבוטל הפרויקט )או החלק היחסי( ולקבלן לא יהיו כל טענות כנגד החברה ו/או 

 העירייה ו/או מי ממשרדי הממשלה המתקצבים.

o.  ידוע ומקובל על הקבלן כי כל התשלומים נשוא הפרויקט מקורם במשרד

שהיא הכלכלה לרבות תנאי התשלום ואופן התשלום ולא תהיה לקבלן טענה כל 

 בכל הנוגע לעיכוב ו/או אי תשלום שמקורם במשרד הכלכלה.
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p.  בהקשר זה, מובהר כי התשלומים מהחברה לקבלן יבוצעו בהתאם לקבוע בחוק

 מוסר תשלומים.

q. הקבלן נדרש להציג  בודות מידי יום בסיום העבודה.פסולת תפונה מאתר הע

 אישורי הטמנה.

r.  עסקים ברכב כל הל וגישהבמהלך כל שלבי הביצוע על הקבלן לאפשר נגישות

 .וברגל

s.  שעות מראש )באמצעות חברת קשרי קהילה(. 48 –עדכון עבודות בכניסה לעסק 

t.  הקבלן מחויב בהחזרת מצב לקדמותו. –במידה ונדרשת כניסה לשטחים פרטיים 

u. ורה זמנית הולמת לזמן הביצוע.על הקבלן להיערך עם תא 

v. מראש של אזורי פריקה וטעינה בכל מקטע העבודות )באמצעות חברת  תכנון

 קשרי קהילה(.

W . 1 .  למען הסר ספק מובהר בזאת כי קבלן המגיש הצעה להשתתף בעבודה זו

 .אינו רשאי לצרף להצעתו קבלן נוסף

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. תמתחייב חברהאין ה . 2 
 

מנהל הפרויקט הציג תוכנית כללית בה מתוארות כל העבודות שיש לבצע  . 3 
 .גבולות הפרויקטוהמערכות הקיימות ב בפרויקט 

 
פסולת התמצא באתר העבודות תימדד ע"י הקבלן עוד לפני שיתחיל   .4 

בעבודות בפועל באתר ולאחר אישור בכתב מצד המפקח תפונה לאתר 

לגבולות הישוב. מובהר בזאת כי עלות מורשה ע"י הרשויות אל מחוץ 

הפינוי הינה כפי שמופיע במסמכי המכרז ולא תשולם כל תוספת עבור פינוי 

 הובלה ואגרת הטמנה.

התחברות למקורות מים ו/או חשמל ואספקתם לצורכי העבודה הם   .5 

באחריות הקבלן  על הקבלן לשאת בכל ההוצאות הקשורות למקור ההזנה 

 ים/ חשמל הנ"ל.ההתקנה וצריכת המ

יבדוק ויוודא את מיקומם של מבנים ומתקנים על ותת קרקעיים הקבלן   .6 

כגון: מים, ביוב, בזק, קווי חשמל וכו'... וכל מבנה אחר הנמצא בתחום 

 עבודתו בין שמסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים.
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חלת עבודה. חודשים קלנדריים מתאריך "צו" הת 10לוח זמנים לביצוע :    .7 

              הקבלן נדרש לעבוד במקביל ולא בטור.                                                                                            

איחור בלוח הזמנים שיגרם עקב התנהלות לקויה של הקבלן יגרור הטלת 

 קנסות.                                     

לחשבונות  , בהתאם לאמור בחוזה,חשבונות חלקיים יוגשו פעם בחודש  .8

( ללא כל תוספת AS-MADEיצורפו חישובי כמויות תוכניות "עדות" )

תשלום )רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את העלויות הנ"ל במחירים 

היחידה לסעיפים השונים(.  ללא המסמכים הנ"ל, החשבון לא ייבדק 

 ן עד להשלמת החומר הנדרש.  ויוחזר לקבל

הקבלן יחזיק באתר צוות ניהול הכולל מהנדס ביצוע, מנהל עבודה שיהיה   .9

נוכח במשך כל זמן העבודה באתר בעל ניסיון עם אישור משרד העבודה 

ודיווח למשרד העבודה שהוא זה שממונה על ניהול  העבודה בפרויקט, 

דו"ח יועץ בטיחות אחת לחודש מודד מוסמך ויועץ בטיחות שכאמור יגיש 

 עם הגשת החשבון.

 :לו"ז המכרז .5

 אירוע מועד

תשע"ט  י"א ניסן 201916/04/

 13:30בשעה 

מפגש קבלנים חובה במשרדי חב' יעדים ברחוב בן צבי 

 בבאר שבע 4

תשע"ט עד  ניסן ל' 05/2019/05

 בבוקר 0010:השעה 

 המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה

תשע"ט עד  איירח'  201913/05/

 15:00השעה 

המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה במשרדי חב' 

 בבאר שבע 4יעדים ברחוב בן צבי 

 

 רפו להצעה כשהוא חתום.מסמך זה מהווה חלק ממסמכי הפניה, יש לצ

באתר החברה:  וחומריו ככלל, באחריות המשתתפים להתעדכן מעת לעת בשינויי המכרז

www.yeadim7.co.il. 

לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל ע"י יעדים  15:00בשעה  13/05/2019 -עד ל הצעותהגשת 
 בציון תאריך ושעת הגשה.

 

 רשם: יונתן ברוקר
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