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 2019נובמבר ב 03

  

 03/11/19פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 

ביצוע עבודות ע"ע ופירוקים בי"ס אוהל שילה בנות – 17/19מכרז 

 . 3001ואולפנה בשילה מגרש  3000מגרש 

 

 שם הקבלן
 

 טלפון נציג קבלן
 

 דוא"ל פקס

 office@ybazelet.co.il   0505205418 טיראן י.בזלת

 azriel@lbv.co.il  0523115204 עזריאל מרגליות הנדסה

 A_h_chalfon@walla.com  0536558336 איתן כלפון

 netvyram@netvision.net.il  0547556156 אלדר נתיבי רם

     

 

 רכז ביצוע חכ"ל בנימין. –יהודה שבת : נוכחים

 אהוד תייר מנה"פ בי"ס יסודי-מתן גרביאן

 .מנה"פ אולפנה -+ שמוליק גולדנטל מוריה עוגן זוסמן

 

 הצגת הפרויקט: .1

 הוצגו מסמכי הפרויקט, ניתנה סקירה על מאפייני הפרויקט ונתנו דגשים עיקריים לפרויקט..1.1

ואולפנה בשילה  3000ביצוע עבודות ע"ע ופירוקים בי"ס אוהל שילה בנות מגרש  הפרויקט כולל .1.2

 .3001מגרש 

כוללות את כלל העבודות המצוינות בתוכניות, בכתב הכמויות, במפרט הטכני ובחומר  העפר והפירוקיםעבודות  .1.3

 המשפטי.

 מכרז זה הינו מכרז כמויות..1.4

 הקבלן יוציא אישורים לפי הנדרש מהרשויות השונות עבור הפרויקט..1.5

 

 

 

 בסיור במגרש הודגשו והוצגו לנציג הקבלנים: .1.6
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 .פירוקים וע"ע למתחם הבי"סתוכניות   ●

 האתר עבודה.גבולות  ●

. על הקבלן לנקוט בכל ליישוב ולבתים אתר העבודה ממוקם באזור מאוכלס, סמוך  ●
האמצעים על מנת למנוע פגיעה באורח החיים השוטף של התושבים, ציוד ורכוש. אין 

לחסום דרכים ושבילים, אין לבצע פעילות ו/או אחסנת החומרים ו/או ציוד מחוץ 
 למגרש. 

 ן שוטף ופינוי פסולת.על הקבלן לדאוג לניקיו ●

מ' ויתקין שילוט 2.0הקבלן יגדר את האתר בכל היקפו בגדר איסכורית בגובה   ●
 המחיר במכרז כולל את עבודות הגידור והבטיחות. אזהרה.

חיבור מים וחשמל לאתר באחריות הקבלן ובתיאום מלא עם מזכירות הישוב כולל  ●
 התקנת מונה.

וייכנסו גורמים נוספים לעבודות הבינוי והכביש יודגש כי במהלך העבודות ייתכן  ●
 וע"כ יש לקחת בחשבון עבודות במקביל.

 

 חומר המכרז: .2

 חומר המכרז מכיל חוזה,  מפרטים טכניים אומדן וכתבי כמויות מנחים + מחירים..2.1

 יש להתייחס לסעיפים בכתב הכמויות ביחד עם המפרטים אשר משלימים האחד את השני. .2.2

 י  מחירי הסעיפים הקיימים. "עפהחברה הכלכלית רשאית להוסיף עבודות נוספות .2.3

מובהר בזאת כי תתקבלנה אך ורק הצעות על פיהן התמורה המוצעת ע"י המציע בגין רכיב  –הצעת המחיר במכרז .2.4

י טופס . יודגש כי יש למלא את אחוז ההנחה על גב.העבודה היא הנחה על אומדן החברה המצוין בכתב הכמויות

 '.דההצעה הכספית, נספח 

 

במשרדי החברה הכלכלית הנמצאים בבניין  ₪ 2,000ניתן לרכוש את חומר המכרז במ.א. מטה בנימין בעלות של .2.5

( לא תינתן אפשרות לרכוש את המכרז בסיור הקבלנים. תשלום יתבצע באמצעות העברה 1המועצה האזורית )קומה 

 בנקאית בלבד.

יש לצלם את שטח העבודה טרם ביצוע העבודה וכן בגמר העבודה ולהגיש בתיק המסירה של הפרויקט הכולל את .2.6

 כל תעודות האחריות והאישורים הנצרכים. 

 יש לצרף להצעה קבלה על רכישת חוברת המרכז. .2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לוח  זמנים .3
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במקביל המתחמים העבודה צריכה להתבצע  2יום עבור   60זמן הביצוע הינו ..3.1

יבוצע באופן יחסי  האתרים לא יחלו במקביל חישוב הלו"ז 2,במידה והעבודות ב

יבוצע מתחילת קבלת צ.ה.ע וע"פ הנחיית  ללו"ז המחוייב במסמכי המכרז , החישוב

 . המזמין

 אי עמידה בלוחות זמנים הנ"ל תגרור הטלת קנסות על הקבלן ..3.2

 

 ביטחון/ בטיחות: .4

 שלט יותקן על ידי החכ"ל וסכומו יקוזז מחוזה הקבלן. .4.1

באחריות הקבלן לשמור על השלט לאורך הפרויקט וכן להתקין שלט סיימנו בגמר הפרויקט אשר יסופק על ידי .4.2

 החברה לקבלן.

 ניתן להעסיק פועלים פלשתינאים באתר זה, בכפוף להנחיות רכז הבטחון / רבש"צ היישוב..4.3

 בטיחות: .4.4

באם ראה לנכון לאחר בחינת התנהלות הקבלן, להזמין עד פעמיים במהלך העבודות, יועץ  המפקח רשאי, .4.4.1

 בטיחות חיצוני לבדיקת האתר ע"ח הקבלן, ומתן חוות דעתו מחייבת לקיום הנחיות בטיחות.

גדר איסכורית תתוקן ע"י הקבלן בהיקף השטח , בגדר האיסכורית יבוצע שער להולכי רגל ושער דו  .4.4.2

 כנפי.

 

 חשבונות: .5

 בכל חודש. 5 -החשבונות יוגשו אחת לחודש, עד ל.5.1

והשרטוטים הדרושים לבדיקת הקבלן יגיש חשבונות ממוחשבים דרך מערכת הרמדור בלבד בצירוף כל המסמכים .5.2

 וחישובי כמויות מסודרים ומאושרים עי המפקח לא יאושר החשבון.  AS MADEללא הגשת -החשבון

 ימים מיום הגשת החשבון.  45תנאי תשלום: .5.3

 לא משולמות התייקרויות בפרויקט זה. .5.4

 

 ביטוחים / ערבויות: .6

בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. באחריות המשתתפים לוודא כי נוסח הערבות שמחזיר   ₪ 50,000ערבות מכרז ב.6.1

להם הבנק זהה לנוסח המופיע במכרז. יצוין כי כחלף ערבות בנקאית ניתן לצרף המחאה בנקאית חתומה על ידי מורשי 

 החתימה של הבנק בהתאם להוראות המכרז.

 מהצעת הקבלן. 10%ערבות ביצוע בגובה של .6.2

 הזוכה יבטח את אתר העבודה ע"פ כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.  הקבלן.6.3

 אין צורך להחתים את חברת הביטוח על אישור קיום הביטוחים בשלב הגשת ההצעות..6.4
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 מסמכים לאישור טרם הביצוע: .7

 תכנית ארגון אתר הכוללת: לוח זמנים לביצוע העבודות..7.1

 טופס ייעודי וחתום.קבלני משנה יאושרו ע"י הפיקוח ע"י מילוי .7.2

 

 

 

 

 כללי: .8

תיאום וחיבור תשתיות זמניות לביצוע העבודה באחריות הקבלן ועל חשבונו בתיאום מלא מול הישוב. חיבורים אלו .8.1

 יבוצעו ע"י מונים בלבד.

דרכי הגישה לאתר, דרכים זמניות וסביבת האתר יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו, לרבות החזרת המצב .8.2

 בגמר העבודה בכפוף לאישור המזמינה לקדמותו

 פסולת הבניה ועודפי החפירה יפונו למקום שפיכה מאושר. יש להציג תעודות מתאימות בשלב מסירת הפרויקט..8.3

מציין בזאת כי כל מה שנכתב בפרוטוקול סיור הקבלנים הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וסיור הקבלנים שהיה .8.4

 .03/11/19בתאריך 

 התארגנות ואחסון חומר גרוס.הגדרת מקום .8.5

 המפרט הטכני המופיע במסמכי המכרז חל גם על האולפנה וגם על הביס .8.6

 התכנויות של המתחם הנוסף ימסרו בהמשך לקבלן הזוכה..8.7

על הקבלן להשלים בתוך כשבוע את כלל ההשלמות והמטלות לצורך חתימה על .8.8

 י החברה להגיע לחתום."חוזה מרגע שנקרא ע
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 הצעות: הגשת .9

 יש להגיש את כל מסמכי המכרז חתומים. חוברות ייחתמו בכל דף..9.1

 יש להקפיד ולצרף את כל הנספחים והאישורים הדרושים כמפורט בחוברת המכרז..9.2

 יש לציין את אחוז ההנחה המוצע על גבי טופס הצעת המציע..9.3

 יש להגיש חוברת הכמויות חתומה ובשני עותקים..9.4

 קבלנים חתום ע"י המציע. יש לצרף את פרוטוקול סיור ה.9.5

במסירה ידנית  12:00עד השעה  07/11/19בתאריך  מועד אחרון להגשת ההצעות הינו בתאריך .9.6

 .1בלבד. לתיבת המכרזים של החברה הכלכלית בנימין הנמצאת בבניין המועצה האזורית מטה בנימין קומה 

 

 

 

 בהתאם להוראות המכרז. brachak@binyamin.org.il שאלות הקבלנים יישלחו במייל לכתובת  .10

 

יפורסם  פרוטוקול סיור הקבלנים גובר על כל מסמכי החוזה ומהווה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להחזירו חתום .11

. על אף האמור, מצב של סתירה בין האמור מכרזי החברה הכלכלית תחת שם המכרז –עדד היום בערב באתר המועצה 

ייגבר האמור  -במכרז בקשר עם תנאי הסף והמסמכים אשר יש לצרף להצעה לבין האמור בפרוטוקול בקשר עם כך

 במכרז.

 

  תפוצה:

 קבלנים+ נוכחים. -

 מנהל אגף ביצוע מוא"ז מטה בנימין. –יואב צונץ  -

 אילן בר חי מזכיר יישוב -

 

 בברכה

 יהודה שבת

 מ.א מטה בנימיןרכז ביצוע 

mailto:brachak@binyamin.org.il

