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 09/06/21פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 

 מכרז מס' 333 –  הקמת שלד בית כנסת בני דרום  
 

 

 נוכחים:

 . מנה"פ - , משה פרץמהנדסת המועצה - מירי רפאלי

 קבלנים משתתפים מצורפת בנפרד.רשימת 

 

 הצגת הפרויקט:  .1

 . אפייני הפרויקטלתכנון וניתנה סקירה   .1.1

 . הקמת שלד בית כנסת ביישוב בני דרוםהפרויקט הינו  .1.2

 . מיקום ודרכי הגישה לאתר הפרויקט הוצגו   באתר, נערך סיור .1.3
 

 

 חומר המכרז:  .2

 וחומר משפטי.  תוכניות, מפרטים, אומדן . חומר המכרז מכיל חוזה,2.1

 לכלל מסמכי המכרז לרבות תוכניות ומפרטים כמשלימים האחד את השני. . יש להתייחס 2.2

וכמותי לעבודות הפיתוח שמחוץ לתחום    הקמת השלדלעבודות  מכרז פאושאלי. המכרז הינו 2.3

 המבנה. 

 חוסר התאמה. . ולא תאושר תוספת בגין בלבד נהלצורך אומד כתב הכמויות. 2.4

 סמכי המכרז.הנחה מאומדן. אומדן מצ"ב למ  ינוהמכרז ה  2.5
 

 

 : תנאי סף .3

 . לפחות 1- ספי: ג', בהיקף כ100סיווג קבלני דרוש: ענף  .3.1

 סיור הקבלנים הינו חובה. .3.2

סיון בביצוע עבודות נשוא המכרז כמפורט במפרט התנאים  יהמציע הינו בעל ותק ונ  .3.3

 וההוראות המיוחדים.  

 כל תנאי הסף מופיעים בחוברת המכרז.  .3.4
 

 : לוח זמנים .4

 קלנדריים.  חודשים  6ועד מסירה   מיום הוצאת צו התחלת עבודה      4.1

 

 

 



 

 

 

 
 

 : בטיחות \ביטחון  .5

מטר ולדאוג לתחזוקתה לכל   2יש לגדר את האתר בגדר איסכורית, ע"ג עמודי פלדה, בגובה  .5.1

, לרבות  שתוגש ע"י הקבלן ותאושר ע"י הפיקוח בהתאם לתוכנית גידור –תקופת העבודה 

כל הנ"ל יהיה כלול   אחזקה ותיקון הגדר במידת הצורך. יש להרכיב שער כניסה לכלי רכב.

 . בהצעת הקבלן

 

 :חשבונות .6

 החשבונות יוגשו אחת לחודש. 6.1

 - מנגנון תמחור החריגים לפי סדר עדיפות 6.2

 הנחה.   20%בהפחתת  בניה מחירון דקל  .א

 הנחה.  20%. מחירון דקל שיפוצים בהפחתת ב

 רווח קבן ראשי.  10%. הצעת קבלן משנה בתוספת ג

 לא תשולם תוספת עבור רווח קבלן ראשי.  גמלבד סעיף 

   אישור החריגים בהתאם לסעיף שינויים בחוזה.  

 ום אישור החשבון. ימ יום  60   תנאי תשלום: שוטף + 6.3

 

 ת:יוערבו .7

 ₪27/09/21 עד לתאריך  50,000  – ערבות מכרז 7.1

 ההצעה כולל מע"מ. מסכום  5% –ערבות ביצוע  7.2

 משווי העבודות שבוצעו בפועל כולל מע"מ. 5% –ערבות טיב  7.3

 

 :מסמכים לאישור טרם הביצוע .8

מיד עם קבלת צו התחלת   לאישור המפקחותכנית ארגון אתר   גנט   לוח זמנים  גישהקבלן י .8.1

 עבודה.  

 .תשלוםתחילת ביצוע ולתנאי ל ותכנית ארגון אתר הינם לוח זמנים   אישור .8.2

 : כללי .9

תיאום וחיבור תשתיות זמניות לביצוע העבודה באחריות הקבלן ועל חשבונו. חיבורים אלו    9.1

 יבוצעו  ע"י מונים בלבד.

מ' מקו מבנה החוצה, גידור  1הוצאת תשתיות עד   -בין היתר  תכלולהפאושלית ההצעה   9.2

עבודה בגובה, מעברים למערכות לרבות קידוחים במידת  כל אמצעי השינוע,  ופירוק הגידור, 

 הנדרש, פרט נקז יסודות שרשורי ואיטום קורות יסוד . 

 פועלים בבני דרום .ן אין להלי  9.3

 

 



 

 

 ני תחילת העבודה לרבות עקירת עצים והריסת מבנה. שטח האתר יפונה ע"י המזמין לפ 9.4

 

 :הגשת הצעות .10

-08רב דמרי  או טלפונית דרך מי  ניתן לרכוש את חומר המכרז במשרדי מזכירות המועצה .10.1

 . 09/06/21מיום  החל  ₪ 500בעלות של  9:00-14:00בשעות  2622114

 אישור התשלום. יש לצרף למסמכי המכרז את  .10.2

 תכנית. לרבות   בכל דף יש להגיש את כל מסמכי המכרז חתומים .10.3

 המכרז.  יש להקפיד לצרף את כל הנספחים והאישורים הדרושים כמפורט בחוברת .10.4

לתיבת  המכרזים    12:00עד השעה  27/06/21 ביום מועד אחרון להגשת ההצעות הינו .10.5

 .מועצהב

   :yavne.org.il-miri.r@haval ובמייל moshe@peretzeng.com  מייללשאלות הקבלנים ישלחו  .11

עם חלוף המועד    לכל המשתתפיםבמייל . תשובות יוחזרו 12:00בשעה   22/06/21עד לתאריך 

 . יש להחזיר התשובות חתומות עם כל מסמכי המכרז. לשאילת שאלות הבהרה

 ת קבלנים: שאלו .12

 האם נדרש לבצע מערכות? שאלה:  .1

         בוצעו והינם חלק מההצעה ת ותשתיות מתחת למבנה ובאלמנטי הבטון מערכותשובה:     

 . הפאושלית

 ת. למכרז מצורפות תוכניות מערכות ותשתיו

 באם פתיחת המכרז פתוחה? שאלה:  .2

 כן תשובה: 
 

 

 פרוטוקול סיור קבלנים מהווה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להחזירו חתום. .13
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