
 

 

 

 בס"ד

 2021/29מכרז  – 10מתחם  שכונת הבוסתנים –סיור קבלנים פרוטוקול 

 תחנת שאיבה לביוב, קו סניקה ודרך גישה

 כללי .1

 .החברה הכלכליתבמשרדי  11/10/2021התקיים ביום  29/2021קבלנים למכרז  סיור .א

 המתכננים.מנהל הפרויקט ובוצעה סקירה של מרכיבי הפרויקט ע"י  המפגשבמסגרת  .ב

תשובות שיוחזרו ע"י המזמין , וכן שאלות קבלנים)מסמך זה( פרוטוקול סיור הקבלנים  .ג

הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל  והודעות יזומות מטעם המזמין לקבלנים 

  הקבלן להחזירם חתומים.

 

 כללי המכרז .2
 המסמך הינו בשיטת הנחה מאומדן. לא תתאפשר הגשה של הנחה שלילית, קרי תוספת. .א

 . כמפורט במסמכי המכרז –אחידה לכל הפרקים על הקבלן להגיש הנחה  .ב

בחירת הזוכה תתבצע ע"פ המפורט במסמכי המכרז, קרי ההצעה הזולה. עם זאת  .ג

 המכרז.המזמין לא מתחייב לבחור בהצעה הזולה, בהתאם למפורט במסמכי 

ם בכל דף ע"י המציע וכן את פרוטוקול מיחתו כל מסמכי המכרזיש לצרף להצעות את  .ד

 סיור הקבלנים וכל הנספחים שהועברו.

, במייל המצורף למסמכים, 15:00, בשעה 18/10/2021: הבהרהת ומועד אחרון לשאל .ה

לכל השאלות והתשובות יפורסמו כל פורמט אחר לא יזכה למענה. בלבד.  wordפורמט 

 םתוולצרף אשיופצו והתשובות על ההבהרות  המציעים שיירשמו. על המציעים לחתום

 , והם יהיו חלק ממסמכי המכרז.לשאר המסמכים

 .15:00, בשעה 25/10/2021  מועד אחרון להגשת הצעות : .ו

, וכן  ענף 2ב'  – 260, וכן ענף 2ג'  – 200, וכן ענף 1ג'  – 100ענף  סיווג קבלני למכרז: .ז

 .קבלן מורשה לביצוע עבודות ממשלתיות , במצטבר.2ב'  – 500

כולה או חלקה לקבלן משנה, אלא אם  –הזוכה לא יהיה רשאי להעביר את העבודה  .ח

קיבל את אישור המזמין בכתב ומראש. קבלן משנה יוכל לבצע עבודות להן יש לו סיווג 

 בלבד. –מתאים 

 

 ערבויות וביטוחים .3
 .יש לשים לב לנוסח ערבות במכרז .א

 .31/12/2021, עד לתאריך ₪ 685,381ערבות הגשה:  .ב

 מערך הצעת הקבלן. 5%ערבות ביצוע:  .ג

 ביטוחים ישולמו בהתאם למסמכי החוזה. .ד

 



 

 

 

 

 לוח זמנים לביצוע העבודותאומדן ביצוע ו .4
, עד גבול ההרשאה מלש"ח לא כולל מע"מ 11.7 –אומדן הביצוע של העבודות: כ  .א

התקציבית הנוכחית. האומדן לא כולל את עבודות של קו הסניקה, ובמידה ויתקבל 

תקציב נוסף הסעיפים המוגדרים כעת "לא לסיכום" יופעלו. ההנחה שייתן הקבלן תפעל 

 על הסעיפים שנמצאים כעת בסטאטוס "לא לסיכום".גם 

 חודשים ממתן צ.ה.ע ראשון. 12משך הביצוע החוזי:  .ב

 –המזמין יוציא צ.ה.ע בהתאם להרשאות התקציביות העומדות לרשותו מהגורם המממן  .ג

צווי התחלת עבודה נוספים יוצאו בהמשך בהתאם לקבלת ההרשאות. לוח  משהב"ש.

 הזמנים של הפרויקט ייספר מתאריך הוצאת צ.ה.ע ראשון.

הפרויקט. בלי הגורם המממן הינו מרד השיכון, אשר יערוך בקרה תקציבית והנדסית על  .ד

, וחריגה מכמויות אישור בקרת משהב"ש לא יאושרו תשלומים עבור עבודות חריגות

סעיפי החוזה. כמו כן יערוך המשרד בקרה על החשבונות החלקיים. קביעתו של נציג 

 בקרת משרד השיכון סופית ולא ניתנת לערעור.

 

 אתר והעבודות תאור ה .5
סטנדרטית לבנה  כל היקף האתר באיסכוריתעם תחילת העבודות הקבלן יידרש לגדר את  .א

כמפורט במסמכי המכרז. מודגש כי עבור ו, בחלק עליו יחליט מזמין העבודה( או חלקה)

הספקת הגדר והתקנתה, וכן עבור העתקתה במהלך העבודות בהתאם לשלבי הביצוע, וכן 

יום עבור תחזוקה שוטפת של הגדר ושמירה על תקינותה, וכן עבור פירוק הגדר עם ס

ב הכמויות. כמו כן ימלא תלא ישולם בנפרד והתמורה כלולה בשאר סעיפי כ –העבודות 

מיתוג הדבקת מודעות עיצוב, הדפסת והקבלן אחרי הוראות המזמין בכל הקשור ב

 וספת.  נשיועברו לידי הקבלן ע"י המזמין, ללא כל תמורה 

בתוך מתחם תחנת השאיבה, דרך הגישה אליו והאתרים בהם יבוצעו העבודות נמצא  .ב

ובסמיכות לשטחים שעד היום מעובדים ע"י חקלאי האזור. מודגש כי לא ניתן להיכנס 

לשטח כלשהו ללא תאום עם החקלאי, אשר יבוצע באמצעות מנהל הפרויקט. טיפול 

מערכת השקיה חליפית )זמנית או  )פירוק, העתקה( במערכת השקיה קיימת כולל הקמת

כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עליהם  –קבועה, בהתאם לדרישות החקלאי( 

 בנפרד.

חלק אחר מהשטחים כנ"ל הינם שטחים טבעיים ומוגדרים "ערכי טבע", בהם קיים  .ג

פיקוח צמוד של רט"ג. אין לבצע כל עבודה ללא קבלת אישור רט"ג. כל עבודה שתידרש 

גידור שטחים וערימות )כולל שילוט(, איסוף גאופיטים ושמירתם ו/או שינוע  –ע"י רט"ג 

כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם  –לאתר אחר ו/או שתילה באתר אחר כלשהו 

 עליה בנפרד.

כביש מתוכנן של נת"י. על הקבלן לתאם את בתחנת השאיבה גובלת בצידה הצפוני  .ד

 כולל דרכי גישה, שינוע חומרים וכיוצ"ב. לא תתקבל כל  –ש עבודותיו עם קבלן הכבי



 

 

 

דרישה לתוספת זמן או עלות בגין עובדה זו, גם אם ביצוע הכביש יחל לאחר הכנת לוח 

 הזמנים הבסיסי. 

)פנימי( שנמצא בביצוע של קבלן נת"י  1כביש הגישה לתחנה גובל בצידו המזרחי עם כביש  .ה

 כמפורט בסעיף הקודם. כנ"ל לגבי דרישות לוז ועלות.וקבלן חכ"ל. יש לבצע תאומים 

 

ולשאר אזורי העבודה נמצאת על קרקע טבעית מסוג משתנה )חרסיתית, הגישה לתחנה  .ו

חולית וכו'(. על הקבלן לדאוג לדרך גישה תקינה שתאפשר נגישות לכל שטחי העבודה בכל 

 חומרים וכיוצ"ב. לרכב בעל הנעה רגילה, למשאיות הספקת -לכל סוגי הרכבים  ,זמן

דרכים זמניות )בתאום כאמור לעיל(, ללא עלות נוספת. לא ויפורקו במידת הצורך, יבוצעו 

 תשולם כל תוספת עבור עבודה ו/או שינוע חומרים בכל סוג קרקע.

 

 

לא תתאפשר גישה אל אתרי העבודה )תחנת השאיבה, דרך הגישה, קו הסניקה וכו'( דרך  .ז

(. על הקבלן להכשיר 11, מתחם 10כ"ל )כדוגמת מתחם אתרי העבודה האחרים של הח

 דרך גישה עצמאית ומתואמת, ובאישור מנה"פ בלבד.

אל תחנת  11, 10ממתחמים  יםהביוב הגרביטציוני ויקוהשלמת העבודות כוללות את  .ח

 .השאיבה

 
 חפירה פתוחה. על הקבלן להגיש תכנית חפירה הכוללת: –החפירה לתחנה  .ט

i.  ,)'דרכי גישה אל הבור לכל כלי )קידוח כלונסאות, מערבלי בטון וכו 

ii. ,שיפועי חפירה שיאושרו ע"י יועץ מטעם הקבלן 

iii. .אין לחפור בתחומי כביש נת"י הסמוך 

iv.  יבוצע בתאום עם חקלאי האזור, שערום חומרי החפירה לבור סימון מיקום

ולא ניתן לערום את  רט"ג, רשות הניקוז, נת"י או כל גורם אחר רלוונטי. במידה

החומר החפור באתר העבודה, על הקבלן לאתר מקום בו הוא יכול לערום 

ולאחסן את הקרקע בכמות שתספיק לו לביצוע המילוי החוזר. עבור כל המתואר 

בסעיף זה לא תשולם כל תוספת ועל הקבלן לקחת בחשבון עלויות אלו בעת 

 תמחור העבודות.

v. מתאימים לסוג הקרקע. לא ישולם עבור חפירה החפירה לבור תבוצע בשיפועים ה

מעבר לשיפוע שייקבע ע"י יועץ הקרקע. לא ישולם עבור נפח החפירה המיועדת 

 לדרכי הגישה אל הבור. 

vi.  החפירה תגודר בגדר קשיחה בכל ההיקף, כולל דרך הגישה אל הבור, שם יותקן

ות ועל חשבון באחרי –שער דו כנפי שיינעל בכל זמן בו לא מתבצעת עבודה באתר 

 הקבלן.



 

 

 

 תכולת העבודה: .י

   לקו הסניקה והקווים הגרביטציוניים. כבישים, תחנת השאיבה, לעבודות עפר ל .א

 , עבודות מערכות אלקטרומכניות, חשמל ובקרהעבודות ביסוס, בטון, איטום,  .ב

 ., כולל חיפוי חיצוניגמר עבור תחנת השאיבה

 מגודר.הקמת חדר טרפו בחצר התחנה במבנה נפרד,  .ג

בקטעים מסויימים קו סניקה כמפורט בתכניות, במידה ויאושר תקציב נוסף.  .ד

הקו מבוצע בסמיכות לקו ק.צ.א.א ותש"ן )כולל חציות כמפורט ע"י היועץ(. על 

הקבלן להשיג את אישורי החפירה הנדרשים מגורמים אלו, להזמין פיקוח 

 –ולשאת בעלותו, ולקיים את כל הדרישות והמגבלות שיתקבלו ע"י חברות אלו 

 ללא תשלום נוסף.

, כולל בניית שוחות ייעודיות חיבור מערכת הביוב שבוצעה עי אחרים לתחנה .ה

בחצר התחנה )בטון יצוק באתר( כמפורט בתכניות. שטיפה )מלכודת אבנים( 

וצילום של המערכת הקיימת )קו מאסף בלבד( שהוכנה ע"י אחרים כלולה 

 .השונים במחירי היחידה

 פיתוח מתחם תחנת השאיבה, כולל קיר הקפי וגידור. .ו

 

 דגשים לביצוע העבודות .6
ויש לנקוט בכל כללי ולישובים נוספים באזור, בצמוד לעיר מאוכלסת העבודה מתבצעת  .א

ככל  הסדרי תנועה זמנייםהכולל בתוכו גם תשלום עבור  קיים הקצב לבטיחות. הזהירות

הסכום הכללי של ההקצב  .)גם אם לא מפורט במלל של הסעיף בכתב הכמויות( שיידרשו

לא תשולם כל תוספת גם אם משך הפרויקט יתארך מכל  –קבוע ולא יגדל בשום מקרה 

 סיבה שהיא.

כתנאי להתחלת אישורי חפירה  לפעול מול כל גורמי התשתית ולהמציאהקבלן נדרש  .ב

 עבודה. לא ישולם עבור הוצאת היתר חפירה בנפרד. 

לרוכשי  הפעלת תחנת השאיבה במועד המתוכנן, כך שתוכל לתת שרות –תכלית העבודה  .ג

במועד, ועל פי ההסכם איתם. המחוייבות של  11, 10של מתחמים המגרשים וליזמים 

מזמין העבודה ושל משרד השיכון קשיחה ולא ניתנת לפרשנות. מובהר כי כל 

וכך גם התוצאות וההשלכות של  –המחוייבויות של מזמיני העבודה חלות על הקבלן 

זו תובא לידי ביטוי כבר בלוח הזמנים שיוגש עובדה . בסיום העבודותאיחורים ופיגורים 

למזמין לאישור עם תחילת העבודה. המזמין רשאי לשנות את סדר העבודות בהתאם 

 גם תוך כדי ביצוע העבודות.  –להתחייבויותיו מול היזמים 

 

 

 



 

 

 

 בקרת איכות .7
ניהול  הפרויקט הינו בבקרת איכות עצמית של הקבלן, ע"פ נהלי משרד השיכון וכמקובל. .א

 מצורפות למסמכי המכרז.בפרט הדרישות מחברת בקרת האיכות מערך האיכות בכלל ו

הקבלן יתקשר עם מעבדה שתאושר ע"י המזמין, לביצוע כל הבדיקות הנדרשות ע"פ 

פרוגרמת בדיקות שיעביר הקבלן )באמצעות חברת ב"א(, ושתאושר ע"י חברת הבטחת 

 האיכות.

לא  –הכללי של ההקצב קבוע ולא יגדל בשום מקרה הסכום  קיים הקצב לבקרת האיכות. .ב

 תשולם כל תוספת גם אם משך הפרויקט יתארך מכל סיבה שהיא.

תידרש  נוכחות מליאה חובה למשך כל תקופת הביצוע. –נוכחות בקר איכות בשטח  .ג

נוכחות של בקר איכות תחומי, לכל תחום פעילות ועבודה בנפרד: בקר לעבודות עפר, בקר 

בנוסף מכניות, חשמל ובקרה וכיוצ"ב. -ון ואיטום, בקר למערכות אלקטרולעבודות בט

על הקבלן להגיש  לאישור מנהל בקרת איכות אשר לאישור של בקרי האיכות התחומיים, 

 .דרישת מנה"פיהיה זמין לכל דבר ועניין בכל זמן ע"פ מסמכי המכרז וע"פ 

או חלקו בהתאם לרמת  תשלום ההקצב עבור בקרת איכות עשוי להיות מקוזז כולו  .ד

כמפורט בכתב הכמויות ובנספח  –השירות ומילוי המטלות של צוות בקרת האיכות 

 בק"א.

 

 דגשים של היועצים .8

 ניתנה סקירה קצרה על הפרויקט ע"י צוות המתכננים.

  מתכנן התחנה, מתכנן ראשי –רן ברז'יק : 
אל אגן הניקוז של , תחנה וקו סניקה רן סקר את תכולת המכרז: קווים גרביטציוניים .א

 מט"ש שדרות.
אך מחוץ לרצועת הדרך. לאורך התוואי ישנן   – 333קו הסניקה מונח לאורך כביש  .ב

קווי תשתיות של חברות רבות: תנאי לתחילת העבודות הוא הוצאת היתרי חפירה 
 מכל בעלי התשתיות. 

 תכנון תחנת השאיבה כולל: .ג
o ,מלכודת אבנים 
o 2 מכני, תעלות מגוב 
o ,מסוע ודחסן + מכולת אשפה 
o 3 ,יח' שאיבה בהתקנה יבשה 
o  חודשים מרגע  14לה נדרשת אחריות תפעולית של  –מערכת לנטרול ריחות

 קבלת התחנה ותחילת פעולתה,
o ,גנרטור חרום 
o .חדר מנהלה, שרותים ומקלחת 

 .316Lנירוסטה אל חלד  –בתחנה והאביזרים  , הציוד האלקטרומכאניכל הצנרת .ד
 10מודגש כי המרווחים במגוב המכני הם של מסמכי המכרז, במאחר וקיימת סתירה  .ה

 .מ"מ
סגרים: המסגרות יותקנו בשלב היציקה בתוך הבטון. גם לעניין זה, יש להגיש תכניות  .ו

 ( לאישור המתכנן.S.D -עבודה )ייצור 

 



 

 

 

וצר הגשת אביזרים "שווה ערך": ניתן להגיש מוצרים חליפיים לתכנון המוצע כמ .ז
, כתשובה בכתב "שוה ערך" רק בשלב המכרז. תגובת המתכנן תישלח לכל המציעים

 לא ניתן להגיש ש"ע בשלב הביצוע!! לשאלות ההבהרה.
בהתאם למפורט במפרט הטכני: היכן שמוגדר במפרט, יבוצע  –הבטונים בתחנה  .ח

במפרט כמתואר  –בטון עמיד לתנאי הסביבה בתחנה. על גבי הבטונים יבוצע איטום 
 הטכני.

 קבלת המתקן כרוכה בהגשת תיק מתקן כנדרש, תכניות עדות ותעודות אחריות. .ט

 

  מתכנן פיזי:  –רנן שחורי 
 מ'. 550 –דרך הגישה לתחנה באורך של כ  .א
 מטר אספלט. 3מ', מתוך זה  5הדרך מתוכננת ברוחב של  .ב

 

  קונסטרוקטור –יורם באום: 
 הכלונסאות יבוצעו בשיטת הבנטונייט. .ג
 –מודגש כי בתחתית המבנה כלונסאות הביסוס יבוצעו בשלושה מפלסים שונים  .ד

בהתאם לסדר העבודה המוגדר בתכניות: לא יאושר קידוח במינוס. לא תאושר 
כל תוספת תשלום עבור הכנסה והוצאה של מערך הקידוח והבנטונייט מהאתר, 

סעיף כזה מעבר לסעיף המתאים בכתב הכמויות, ככל שיש סעיף כזה. במידה ו
 קיים, הכמות לא תוגדל ולא ישתנה מחיר היחידה.

 

 יועץ חשמל תקשורת ובקרה –נעים  שרון: 
לפני הספקה  של האביזרים המסופקים לתחנה על הקבלן לקבל אישור בכתב   .א

 ממתכנן החשמל.
הגשת אביזרים "שווה ערך": ניתן להגיש מוצרים חליפיים לתכנון המוצע כמוצר  .ב

ערך" רק בשלב המכרז. תגובת המתכנן תישלח לכל המציעים בכתב,  "שוה
 כתשובה לשאלות ההבהרה. לא ניתן להגיש ש"ע בשלב הביצוע!!

 

 

 

 

 תאריך____________________   שם החברה:___________________ 
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