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 2019ספטמבר,  12 תאריך:        

 

מבני ציבור המשלב בתוכו בית כנסת, מקווה  עבודות בניית פרוייקט לביצוע 24/2019מכרז 
 בשכונת נאות שמיר בעיר יבנה  3170-3040טהרה ומתנ"ס במגרשים 

 
 1סיור קבלנים והודעת הבהרה מס' 

 לחתום על כל דף בהגשה(עמודים ויש  4יל )מסמך זה מכ
 

 עירית יבנה+ סיור בשטח -מחלקת הנדסהמשרדי :   מיקום
 עירית יבנה. -מהנדס העיר -קובי נעיםנוכחים: 
 עירית יבנה.  -ס. מהנדס העיר -פנחס טרבלסי              
 .אדריכל פרויקט –קרלוס גרשטיין               
 ניסים שוקר מהנדסים -סלומון רוני              
 קבלנים ע"פ רשימה )לא מצורפת(.              

 
מזכירות העירייה, עירית יבנה,  -מנהל פרויקטים -חגי זיניתיק מכרז + + לנוכחים   תפוצה:
 יועצים. 

 
  מס'

מנהל מהנדס העיר וע"י הוצגו הנוכחים ונעשתה סקירה  
הוצג הפרויקט בתכנית וע"י , מהות הפרויקט פרויקט עלה

 וניתנו הדגשים להלן, כרז מחייבמנוסח ה האדריכל, 
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תנאי שני לתנאי הסף בעמוד הראשון למכרז יוחלף בנוסח הבא:  ; .1
 אלו מסוג עבודות לביצוע מוכח ניסיון בעלי קבלנים"

המוצעות. על המציע להוכיח ביצוע כקבלן ראשי של  
חדשים הדומים לעבודות נשוא  שני  פרוייקטים לפחות 

מכרז זה  )מבנה ציבורי )לא מסחרי( או מספר מבנים 
ציבוריים )לא מסחריים( שנבנו במקביל כפרוייקט אחד  
בהיקף כספי דומה ושטחי בניה דומים לעבודות נשוא 
מכרז זה )על כל פרוייקט בנפרד לעמוד בדרישות הניסיון 

שנים  5-(, בלרבות היקף כספי ושטח בניה כאמור לעיל
למען הסר ספק: לא יתקבל בדרישת הניסיון האחרונות. 

צביר גני ילדים גם אם נבנה במבנה אחד ו/או מספר 
מבנים ציבוריים שלא נבנו במסגרת פרוייקט אחד 

 במקרקעין צמודים במקביל. 

 עשרבכן נדרש ניסיון של המציע בבניית שני מקוואות  
פין ניסיון של קבלן השנים האחרונות כקבלן ראשי ולחילו

משנה )אחד( מטעמו לבניית המקוואות כדרישות המכרז 
לעיל,  )ולרבות המלצות( והתחייבות כי קבלן המשנה יהא 

 . "קבלן המשנה מטעמו בפרוייקט זה לבניית המקווה

 
 מול הנהלת הפרויקט.הובהר שיש לעבוד בתאום מלא   .2

הנוסח יודגש כי הנוסח הקובע לכל דבר ועניין הינו 
 שפורסם במסמכי המכרז.

צויין כי בתחשיב הקבלן, עליו לקחת בחשבון את תכולת 
המכרז הינו מכרז הנחה מאומדן,  –הסעיפים והמחירים 

ולא תתקבל שום טענה לגבי לכל פרקי כתב הכמויות, 
 המחירים /שינויים במחירי היחידה.

הפרוייקט הינו בניית מתנ"ס, בית כנסת ומקווה במגרשים   .3
 ביבנה. 3040-3170

העבודות כוללות: עבודות עפר להכשרת המגרש, עבודות 
ביסוס, שלד ובינוי, כולל בניית מקווה עם מפרט מיוחד של 

יועץ המקוואות, מים וביוב, מערכות אלקטרומכניות, 
אלומיניום וחיפוי, נגרות, מסגרות, אלמנטים מתועשים, 

בתכניות, במפרטים, עבודות פיתוח וגינון, וכל המתואר 
 ובכ"כ.

על הקבלן לקחת בחשבון בעת הגשת הצעתו כי התכניות   .4
למכרז, ויתכן שבתכניות לביצוע יהיו בסטטוס הינן 

שינויים, ויתכנו שינויים אפילו תוך כדי ביצוע. לא תתקבל 
טענה להארכת משך זמנים או לעלויות נוספות עקב כך, 

 החריגים יחייבו את הקבלן.ומחירי כ"כ ומנגנון תמחור 
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בכל מקרה לא תהיה תוספת תשלום בגין התארכות משך   .5
ביצוע, ובהגשת הצעתו, רואים הקבלן כאילו לקח זאת 

 בחשבון בעת הגשת ההצעה.
הקבלן יהיה קבלן ראשי לכל דבר ועניין, כולל מינוי מנהל   .6

עבודה ורישומו במשרד העבודה והרווחה, וכן מינוי אחראי 
 וכד'. בטיחות

 בכ"כ יש שלושה מבנים:  .7
 בכ"כ הינו מבנה מקווה. 1מבנה  .6.1
 בכ"כ הינו בית כנסת. 2מבנה  .6.2
בכ"כ הינו מתנ"ס הכולל גם עבודות  3מבנה  .6.3

 המבנים. 3אינסטלציה לכל 
בעת הגשת חישובי הכמויות, הקבלן יפריד הכמויות ע"פ 

האמורות, וע"פ הנחיית המבנים הנ"ל, בחלוקה לפונקציות 
 הפיקוח, גם אם הם לא הופרדו כראוי בכ"כ למכרז.

מובא לידיעת הקבלן שיתכן שקבלנים נוספים )בזק, ח"ח,   .8
מערכת פינוי אשפה בוואקום, וכו'( ישתלבו  -ריקטק

בעבודות במגרש. הקבלן ישמש קבלן ראשי לצורך בטיחות, 
ללא יתאם איתם את סדר הפעולות, יאפשר להם עבודה 
הפרעה ויעבוד איתם בשיתוף פעולה. בכל מחלוקת 

 בנושאים אלו החלטת הפיקוח תחייב את הקבלן.
לאחר זכייתו בביצוע העבודה, על הקבלן להציג את פרטי   .9

, במידה ולא לעבודות המים והביובסיון קבלן המשנה יונ
יאושר קבלן המשנה, על הקבלן להציג קבלן חלופי לביצוע 

ור קבלן המשנה. לא תתקבל טענה כי העבודה, עד לאיש
הסירוב לאשר קבלן משנה גורם לקבלן הראשי נזקים מכל 

סוג, ובעצם הצעת המחיר ע"י הקבלן, רואים את הקבלן 
 .כלקח זאת בחישוביו

אינו  . דוח זהדו"ח יועץ הקרקעלמסמכי המכרז צורף   .10
הוראת ביצוע. הוראות ביצוע תהיינה בתכניות או בהוראות 

על ידי הפיקוח בזמן הביצוע ע"פי המצב בשטח, מפורטות 
 ותינתן לקבלן הנחיה בהתייעצות עם היועץ.

על הקבלן לקחת בחשבון בעת מתן הצעתו את כל ההערות,   .11
השינויים  והתוספות המפורטות בפרוטוקול סיור קבלנים 

האמור בפרוטוקול כלול במחירי היחידה השונים זה. כל 
ולא ישולם בנפרד גם במידה ולא נרשם במפורט אלא אם 
נאמר במפורש אחרת, מודגש כי כל השינויים והתוספות 
 .הנ"ל לא יהוו עילה לשינוי או הארכה של תקופת הביצוע

עידכונים בכתב הכמויות שבמסמכי  בוצעו -לתשומת לב  .12
 המכרז.
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ר למייל או לפקס להעבישאלות  בכתב בלבד,  ניתן   .13
הרשום בספר המכרז, ולפעול ע"פ  5המופיעים בעמוד 
 במסמכי המכרז.

 לרוכשי המכרז ומשתתפי סיור הקבלנים.יופצו תשובות 
ניתן לשנות מחירי יחידה שנראה לקבלן שלא שאלה: האם   .14

 נכונים/ מתאימים?
מחירי האמדן נקבעו, ועל הקבלן לקחת אותם תשובה: 

 בחשבון בעת מתן הצעת המחיר.
סויים, נא במידה ויש לקבלן הערות ספציפיות על מחיר מ

לשלוח אותו כשאלה מסודרת כמתואר לעיל, והנ"ל יבחן, 
 ותינתן תשובה במסגרת הודעה מסודרת לכלל המשתתפים.

 ניתן להציע תוספת למחירי האמדן?שאלה: האם   .15
לא, יש להגיש את ההצעות בהתאם להוראות תשובה: 
 המכרז. 

לאור בקשות קבלנים מורכבות הפרוייקט והחגים   .16
הבעל"ט, המועד להגשת הצעות מוארך ויהא יום 

2.12.2019 . 
אין שינויים בנוסח המכרז והוא אמור בהודעה זאת, פרט ל  .17

מחייב. יש לצרף הודעת הבהרה זו למסמכי המכרז ולהגישה 
  ן ע"י המציע.יחד עם ההצעה כשהיא חתומה כדי

 
 
 
 

 כה,בבר                                                                                                          
 

 אינג' פנחס טרבלסי,
 ס. מהנדס העיר                                                                                                                                
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