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מס מכרז
7
 ,עבודות עפר ותשתיות שלב א' -0171694/2 

 (616גן יבנה שכונה מערבית ) -1003תמל/
 

 

 השתתפו:
 לפי רשימה -קבלנים

 מהנדס מ.מ. גן יבנה -איווניר דרור
 מתכנן ע"ע, ניקוז וכבישים/מהוד -יולי

 מתכנן העתקת קו קולחין -ראדי מסארוה
 קונסטרוקטור -רימון צדיק

 שיא-מנה"פ/פרו -איילת ויינר, מירית רגב
 

 ת במכרז.בודוי מנהל הפרויקט של תכולת הע״ניתנה סקירה כללית ע  .1

חטיבת שטח צמודת דופן לשטחים הבנויים שבמערב גן יבנה. סה"כ מדובר  האתר ממוקם על מיקום:
 דונם עבור כביש הגישה. 130-דונם מתוכם כ 600-יח"ד בשטח של כ 1,550 -על כ

, מובלי )כובד( : מדובר על מכרז ראשון לעבודות עפר, תעלת מגן היקפית, קירות תומכיםתאור העבודה
ל השכונה כמסומן בתרשים המצורף בחוברת המכרז. ניקוז, חדרי טרפו ותשתיות בחלקה הצפוני ש

 חודשים מתוכם כחודשיים עבור מסירות. 24מזמין העבודה: חברת ערים. משך ביצוע: 

 באתר ישנן תשתיות קיימות שיש להתחשב בהן חלקן מיועדות להעתקה )דוגמת קו הקולחין וחשמל( 
 וי מקורות(.ווחלקן לא )דוגמת ק       

 יבוצעו ע"י תאגיד "מי יבנה".  עבודות המים והביוב

 :שלביות ביצוע .2
בשלב ראשון יידרש לבצע העתקה של תעלת הניקוז הקיימת , ביצוע תעלת הגנה חדשה כולל דרך 

 שרות.
 עבור חקלאי גן דרום.ק"מ,  1.5-באורך של כ בשלב שני יידרש לבצע העתקת קו קולחין

 בשלב שלישי יבוצעו יתר העבודות.
 

 : תנאי סף .3

 הקבלן להיות רשום בפנקס רשם הקבלנים בסיווג המתאים.על  -

הסיווג הקבלני הקובע לצורך עמידה בתנאי הסף של המכרז הוא הסיווג הנדרש על ידי חברת  -
 . 3ג'  100-ו 5ג'  200ערים במכרז דהיינו 

 צירוף ערבות.  -

 עוסק מורשה.  -

 5-יות שיש עמן קלון בהמציע הינו בעל מניות או עוסק שמנהליו לא הורשעו בעבירות פליל -
 השנים האחרונות. מצ"ב 

 לחתימת המציע.  9נספח 
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פי מפת חלוקת -עלבתחומי עבודתו  ראי על כל נושאי הבטיחותחהודגש כי הקבלן הזוכה, יהיה א .4
ויש להתחשב בריבוי הקבלנים אשר עובדים בשכונה, ויהיה תחומי אחריות שתסומן ע"י המפקח 

 עובדים בהם. בשטחים שקבלנים אחריםו' וכאחראי על תיאום מעבר כלים 

ויקבל היתרי  מועצה מקומת גן יבנה וגן דרוםהקבלן יתאם את ביצוע עבודותיו מול הרשויות ומול  ■
 רשות העתיקות מבצעת בימים אלו בשטח חיתוכי בדיקה לשחרור השטח.ביצוע כנדרש.

 
לא תתקבל  .בתוכניותכפי שמופיע  קו כחולמסגרת לאו דווקא בהוסבר כי גבולות העבודה  ■

 קו.שם טענה כי עבודות מסוימות מבוצעות מחוץ לגבול ה
 

הקבלן נדרש לעמוד בלוח הזמנים ללא חריגה מטנו, בכל מקרה של התארכות הביצוע לא  ■
ישולם לקבלן שום פיצוי מסוג כלשהו מלבד כמצוין בתנאי החוזה, לקבלן לא יהיו טענות 

 נותיו בגין התארכות משך הביצוע.וייראה כמי שוויתר מראש על כל טע
 

)המזמין יוצא למכרז נוסף בחודש הקרוב,  הוסבר לקבלן שקבלנים אתרים עובדים בשטח ■
חשב בעבודותיהם ולתכנן את ביצוע הת, והוא צריך לתאגיד מי יבנה משתלב וכן גורמי חוץ(

ע עבודות שלא תהיה חריגה בזמן וכל חריגה בעקבות ביצוך עבודותיו ואת לוח הזמנים, כ
של הקבלן, ותהיה כלולה במחירי היחידה הצעתו ידי אחרים תיחשב שנלקחה בחשבון ב-על

 יתר על כל טענותיו בגין זה.ושל סעיפי המכרז והקבלן ייראה כמי שו

, עפ"י מפת אזורים שתסומן ע"י המפקחהקבלן הזוכה יהיה אחראי על כל השמירה בתחומי האתר  .5
 כלול במחירי היחידה.

על הקבלן מיד עם תחילת העבודות לספק משרדים בשטח ההתארגנות כמפורט במפרט המיוחד.  .6
בתום העבודה, ישארו המבנים והציוד רכוש המזמין עד לסיומו המוחלט של הקמת השכונה. לצורך 

הקבלן הזוכה ייתן הזנת חשמל ע״י אשח.  200כך, המזמין מעריך את הוצאות ההקמה בסד"ג של 
 למבנה המנהלת, כמו כן ידאג לתשלומי מים ופינוי ביוב וניקיון יומי של מבנה המנהלתגנרטור קבוע 

 באומדן(. 51.01.00.906)סעיף 

 הקבלן יכין לוח זמני מפורט. .לוח זמנים שילדי מצורף .7

הקבלן ימנה מנהל עבודה שיהיה נוכח בשטח כל שעות הפעילות, לא תותר עבודה ללא מנהל עבודה.  .8
, וכן מנהל בקרת איכות מטעם הקבלן. על הקבלן נדס ביצוע שילווה את הפרויקטכמו כן ימונה מה

להעסיק על חשבונו מודד מוסמך במהלך כל תקופת הביצוע באתר. במסגרת התכנון המפורט בוצעה 
מדידה קרקעית מפורטת. בטרם תחילת עבודות, על הקבלן יהא לאשרה או לחילופין להמציא מדידה 

 ישובי הכמויות.משלו שתהווה בסיס בח

מינויו של  בתחום.צריך להיות בעל ניסיון  מובלי הניקוז קבלן משנה מטעם הקבלן הראשי שיבצע את  .9
 המזמין.אישור של  קבלן המשנה טעון

פסולת: באתר העבודה קיימות ערימות פסולת. על הקבלן למיין את הפסולת. חומר ראוי יועבר  .10
. פסולת שאינה מתאימה תוצא מחוץ לאתר. תשלום בגין למילוי כולל פיזור והידוק מבוקר בשכבות

 הטמנה יינתן כנגד הצגת קבלות מאושרות.

 דו"ח הקרקע מצורף בחוברת המכרז.
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פי המוגדר בכתבי הכמויות והמפרטים שווה ערך, -כל אלמנטי הפיתוח, יהיו על .11
. על הקבלן מיד פי שיקול דעתם הבלעדי של צוות התכנון והמזמין-יאושרו על

 תחילת עבודתו להתחיל בהזמנת החומרים השונים.עם 

 .הל בקרה ואבטחת איכות אשר מחייב את המציע ,יש לקרוא בעיון ולהביא בחשבון עלויותנומצורף  .12
 

 

 מינימום לשביעות רצון:קריטריון  .13
למזמין ניסיון רע בעבר,או שנתגלה כשל  היהע אשר לגביו יהמזמין יהא רשאי לפסול על הסף מצ 1111

 בעבודות שבוצעו עבור המזמין בחמש השנים האחרונות. מהותי
לעניין זה ייחשב מעשה או מחדל הפוגם באופן ניכר, ", "ניסיון רע" או "כשל מהותי

 בביצוע העבודה, מטרותיה או תוצאותיה, לרבות; לדעת וועדת המכרזים,
   אי עמידה בדרישות החוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע   111111

 .הוראות המזמין 
 אי היענות לדרישות המזמין כולן או מקצתן. 111111
 משפט בקשה לסילוק ידו של המציע באתר ביצוע העבודות.-הוגשה בעבר לבית   111111
 ם המזמין.אנשי מקצוע מטע כשל בביצוע העבודה, בהתאם לדעתם המנומקת של 111111
 /או קיומה של ו קיומו של אי שביעות רצון מעבודה קודמת שביצע המציע עבור המזמין     111111

 של המציע. חוות דעת שלילית בכתב של המזמין על טיב עבודתו            
רשאי המזמין אך לא חייב לאפשר למציע לטעון  אבכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל, יה 1111

 טענותיו לעניין פסילתו בשל תנאי הסף האמור.
 הפ-בכתב או בעל ההמכרזים, יהיבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת  הטעון אם יתאפשר

 לפי החלטתה.
ידוע למציע כי סיום עבודתו ובשלב החשבון הסופי, יימסר בידיו טופס משוב חתום בידי צוות  1111

"ערים" ובו התרשמות ומשוב על איכות הביצוע, אופן שיתוף הפעולה ולוחות הזמנים. הטופס 
 מצורף למסמכי ההצעה.

 , עשוי לשמש בעתיד את המזמין כאמור בסעיף קטן(8 )נספח מובהר למציע כי טופס המשוב 1111
 לעיל, ובמקרה שבו ההתרשמות נמצאה שלילית, כי אז יהיה המציע מוגבל מלהגיש 111111

בעתיד הצעה למכרזי המזמין, למשך תקופח או תקופות כפי שתחליט וועדת 
 המכרזים בדיונה בתנאי הסף.

 קריטריון זה, הינו חלק בלתי נפרד מפרוטוקול הסיור והחוזה. הערה;
 

 

שנים לא  2 -בתום תקופת הביצוע יינתן ציון לקבלן. במידה והציון הממוצע ״נכשל״ אזי .14
 יוכל הקבלן לעבוד בפרויקטים של חב׳ "ערים".

  
על הקבלן  יש לבדוק היטב את ההצעה, כך שלא יהיו שגיאות וסתירות באופן כזה שתיאלץ להיפסל. .15

 לקרוא היטב את הדרישות ותנאי הסף הנדרשים במכרז ולצרף את כל המסמכים הנדרשים להצעתו.

ותימחורם. לא יאושרו פניות קבלנים בזמן העבודה  םאת כל סעיפי החוזה ולבחון את עלות ללמודיש  .16
  ..מהעלות בפועל   על כך שסעיף כזה או אחר, נמוך 

ועל הקבלנים לתת הנחה/תוספת על האומדן. ההנחה/תוספת היא המכרז הינו מכרז אומדן גלוי  
אחידה לכל פרקי תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי מחירי הסעיפים גלויים. על הקבלן לשקלל 

לעצמו את העלויות הספציפיות שלו בכל סעיף  ולהתייחס לכך באופן כללי בבואו לתת 
 הנחה/תוספת על האומדן.
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החוזה! הסעיפים הקיימים בחוזה על מחיריהם, הם הסעיפים מחירון משהב״ש אינו    . 17
המחייבים את חב׳ "ערים" לתשלום. התוספות המופיעות במשהב״ש, אינם בסיס לתוספות 

 טליהחפי הנתונים ל-וזה, יש לבחון את כל הנתונים בתוך סעיפי החוזה ועלחלמחירי ה
לק חהאם לתת הנחה או תוספת. לא יאושרו סעיפי תוספת המופיעים במשהב״ש כ

 ה.זהכול נכלל בתוך סעיפי החו .מהעבודה
 
 

   לתיבת ההצעות הנמצאת במשרדי המזמין חב' "ערים"  12:00שעה  17.1.18מועד הגשת הצעות: עד  .18
 ירושלים. 169ברח' יפו    
 
 
 

 :תשובות לשאלות הבהרה של קבלנים  .19
 

 : 2ג'  100-ל 3ג'  100האם ניתן להוריד סיווג קבלני מ שאלת הקבלן? 

 אין שינוי בתנאי הסף כפי שפורסם במודעה בעיתון ובחוברת המכרז. : התשוב 

 

 
 מצורף לפרוטוקול זה תצהיר היעדר הרשעה פלילית אותו יש לצרף כחלק ממסמכי המכרז.  .20

 
 

  פרוטוקול זה ייחתם ע״י המציע, ויהווה חלק בלתי נפרד ומחייב ממסמכי ההצעה של המציע.  .21

 חתימה: ___________________        

 
 לוטה:

 נספח בקרה ואבטחת איכות
 טופס משוב 8נספח 

 ד'( 4היעדר הרשעה פלילית )בהתייחס לתנאי סף תצהיר 
 
 
 
 
 
 

 איילת ויינר: רשם

 
 עתקים:ה

 למשתתפים
 מר עזרא ימין ־ מנכ״ל חב׳ "ערים" 

 סמנכ״ל חב׳ "ערים"  -מר יעקב רוזנברג 
 מהנדס ראשי חב׳ "ערים" -מר פואד חשאן 

 מנהל אזור -מר יוני דובב
  שיא-מנכ"ל פרו -מר אדי זלינגר

                 
 


