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 "ט טבת תשפ"אי

 2021ינואר  03
 

 קבלנים סיורפרוטוקול 
 31/12/2020מיום 

 515/2020מכרז פומבי מס' 
 שבע-בבאר ZOOנגב ב (תפעולמבנה מבנה כניסה ובנאיות )עבודות  ביצועל   

 מכרז חוזר           
 מתוקןפרוטוקול      

 

 :השתתפו

 הכלכלית באר שבע מר שלומי קטרי, מנכ"ל החברה

 חכ"ל מר ירון ברכה, סמנכ"ל הנדסה

 חכ"ל איתן רדו, מהנדס החברהמר 

 עו"ד אבי ממן, יועמ"ש החברה

 מר בקשי יפת, יועץ ביטוחים

 ארוש, מנהלת משרד חכ"ל-גב' יעל בן

 נוף צור וולף יתאדריכל -אורה חכם 

 וולףצור  - ליאור קונפינו כהן

 יועצת לו"ז - גב' שגית רבינוביץ'

 יועצת לו"ז -גב' נעמה קטשר

 חברת ברן מנה"פ, - נועם לנדאומר 

 מנהל הקמה, חברת ברן -מר שמואל זאנגי

 

  קבלנים:נציגי 

 מתכת עדין -מתן עמר    

 המתועשות בע"מ   -יואב           

 קל פלד -בעז עדני     

 רמט דרום -אודי חן      

 

 :)לידיעה(תפוצה 

 גב' אבישג אבטובי, מנכ"לית, עיריית ב"ש;

 מר שלומי נומה, מנכ"ל, כיוונים ב"ש;

 מר עמוס אבו, עיריית ב"ש;

 , יועצות מיוחדות בפרויקט.PLAY PLUSחב' 

 

 

 



 

2 
 

 שלומי קטרי

  נגב פרויקטZOO שבע.-הינו אחד הפרויקטים המשמעותיים ויחודיים בבאר 

  ע"י אדריכל הולנדי.מדובר בגן חיות ייחודי, תוכנן 

  החלק הארי של הפרויקט מבחינת תקציב הינו מתרומה, ולכן מדובר בפרויקט רגיש

 שההקפדה והבקרה עליו תהה כפולה ומכופלת.

  לוחות זמנים ואיכות עבודה.עח הקפדה תהיה 

  בשטח עובד קבלן פיתוח, שמהווה קבלן ראשי לפרויקט, תידרש שיתוף פעולה ועבודה

 טח על כל המשתמע מכך.מתואמת מולו בש

 את מסמכי המכרז. חשוב שתלמדו היטב 

  ,סיור עם מנהל הפרויקט. לקבוע עליומי שמעוניין לסייר בשטח 

 .אני מודה לכולם ומאחל לכם בהצלחה 

 
 נועם לנדאו

 מדובר בהקמת מרכז קיימות ששונה מכל גן חיות אחר, ברמה הארצית והבין לאומית. עם 

 על מהולנד, אדריכלי הנוף צור וולף ומתכנן המבנים אסף לרמןתכנון של צוות של אדריכל 

 .ומתכנים נוספים מובילים מהארץ

 ניהול הביצוע, לו"ז, חשבונות וניהול שוטף תתבצע אל מול חברת  -העבודה בכל ההיבטים

 .של המזמין ושהיא באה כוח ברן

  הביצוע ובלוחות הגורם המממן של הפרויקט הינו קרן מנדל, חשיבות העמידה באיכות

חשובה לעמידה מול התורם, לניהול תזרים שוטף ולעמידה באבני הדרך לתשלום  הזמנים

  של קרן מנדל

  הינו נווה ב.ב. והוא יהיה אחראי כקבלן ראשי על האתר.קבלן הפיתוח 

  הקבלן יידרש לגדר את שני מתחמי העבודה בגדר איסכורית ויהיה אחראי לשמור על

 הראשי. העבודה שמבצע הקבלן

  .העבודה בסביבה רגישה המתחם התפעולי הוא בתוך גן זאולוגי פעיל וסמוך לכפר רפאל 

 .קיימת חשיבות גבוהה לרמת עבודות הבטון החשוף ולא תהיינה הנחות בנושא 

 .עדכון לו"ז כל חודש 

 .הגשת לוח זמנים ונעילת מצב בתחילת הביצוע 

  במקביל, אך נדרש עמידה באבני הדרך לוח הזמנים גמיש ככל האפשר לביצוע העבודות

 שמוגדרים ממועד צו התחלת עבודה.

 
 אבי ממן

 קצר. – לוח זמנים 

 עד השעה  6/1/2021ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד ליום  – מועד אחרון לשאלות הבהרה

עליכם לוודא ,  michraz@br7.org.il בדוא"ל:  Wordניתן לפנות באמצעות קובץ . 12:00

 .שקיבלנו את שאלת ההבהרה שלכם, לרבות באמצעות אישור אלקטרוני על קבלת דוא"ל
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 לא תתקבלנה בדיוק 15:00שעה ב 14/1/2021יום בהינו  - האחרון להגשת הצעותמועד ה .

 . זה מועדהצעות לאחר 

 ברמדור, ננעלת בדיוק התיבה המכרז מוגש באמצעות מערכת רמדור.  - מערכת רמדור

 ולא ניתן יהיה להגיש המכרז. 15:00בשעה 

  כמפורט בחוברת המכרז. –תנאי הסף 

 לפי חיקות / תוספות, אלא רק ללא תיקונים / מיש להמציא ערבות בנקאית  -ערבות מכרז

הנוסח הנדרש במסמכי המכרז. את הערבות בלבד, יש להגיש במשרדי החב' הכלכלית, ברח' 

 .בדיוק 15:00בשעה שבע, נא להגיע בזמן, התיבת ננעלת -באר 29גרשון דובינבוים 

  הירים, יש למלא, לאמת ולהגיש ברמדור.צהכנו אישורים ות –בחוברת המכרז 

  רישות של החב' הכלכלית; חוזה ביצוע, מפרטים, אני ממליץ להבין מה הד –צוות מקצועי

 דרישות טכניות, תקראו ותבינו  את חומרי המכרז.

 החכ"ל רוצה קבלן לא יודעת לעבוד עם חברות שנותנות הצעות הפסדיות החב' הכלכלית .

שמבצע עבודות בזמן, באיכות ושירוויח. במידה ויש בעיה עם התמחור, יש לפנות במסגרת 

 שאלות הבהרה.

 מכל חשבון מאושר, תקחו זאת בחשבון. %1יקוזז  – דמי בדיקות מעבדה 

 מכל חשבון, תקחו זאת בחשבון. 5%יקוזז  – תקורת ניהול 

 

 בקשי יפת

  וכיסויים הנדרשים בתאם לנדרש. אני מציע לבדוק את נושא העלויות 

  הבטוח, שקיבלו את המפרט / נספח  מומלץ לקבל אישור מסוכן הבטוח / חברת הבטוח

הכולל כיסויים שנדרשו בחוזה ואינם באים לידי ביטוי באישור קיום הבטוח, אולם נדרשו 

  ככיסוי ביטוחי שהפוליסה תכלול. 

  'האישור אינו כולל את כל מה 28מעבר לאישור קיום ביטוחים, יש נספח ביטוח סעיף מס ,

 שהנספח כולל.

  מ : הביטוח מורכב 
 עבודות קבלניות. -

 צד שלישי. -

 ות מעבידים.חב -

 ביטוח תקף מתחילת העבודה. –אחריות מקצועית  -

 הבטוח נכנס לתוקף בסיום העבודה. –אחריות מוצר  -

  והקבלן מתחייב שקיימים בפוליסת הבטוח. במכרזלבדוק את כל הכיסויים הנדרשים יש 

 הגשת  לכן כל שאלה או הבהרה יש לבצע לפני  ,ם לאחר הזכייה במכרזלא נאפשר שינויי

 הצעה למכרז.

  .שאלות ניתן לפנות במסגרת שאלות הבהרה 
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 שמואל זאנגי

 מ"ר  1700מ"ר בנוי ו 1300-בהמשך למה שנאמר לפני מדובר בשני מתחמים מבנה הכניסה כ

 מ"ר בנוי. 1050פיתוח ופרגולה ומבנה תפעול 

  ללמוד את התכניות ולתמחר את הסעיפים בהקדם.התכניות הינם בסטטוס לביצוע, יש 

  יש לשים לב שמהמכרז הקודם למי שהשתתף , התווסף ממ"ד במבנה הכניסה ,והכל עודכן

 בכתב הכמויות.

 .התשתיות יבוצעו הכנות על ידי הקבלן הראשי 

  להקלה על דרכי הגישה לאתר. 25אנו מקדמים פתיחת כביש דרך כביש 

 ול קבלן הפיתוח ומול גן החיות הקיים בדגש על הביצוע באזור יש לשים לב לתאום עבודה מ

 התפעולי.

  מערכות כלובים לתאי הסגר בתוך מבנה התפעול, יידרש לאשר שופ דורינג מול צוות

 הזואולוגי של גן החיות.

 .ישנו נספח אחזקה וכ"כ לאחזקה שמוגדר שכאופציה 

  ,במידה ולא יהיה מחיר אחיד, יש לשים דגש שכל סעיף שחוזר על עצמו לתת מחיר אחיד

 ייבחר הסעיף עם המחיר הנמוך מבינהם.

 

 ירון ברכה

אחזור על מספר דגשים חלקם נאמרו ע"י אחרים, על מנת שתביאו נושאים אלה בחשבון בעת מילוי 

 ההצעה:

 מאוד, לא נתגמש בנושא.צפוף  – לו"ז 

 אחר, יש ממשק קבוע מול הקבלן הנוסף, חשוב להבין  בשטח עובד קבלן – ביצוע עבודה

 .שעובדים בתוך אתר בנייה פעיל עם ריבוי קבלנים

  שהעלתם את כל האישורים והמסמכים הנדרשים למערכת רמדור.חשוב לבדוק 

 הקבלן הזוכה יידרש לשלם לרמדור עבור השימוש, תקחו זאת בחשבון בהצעתכם. – רמדור 

 הקלן יפעיל חב' בקרת איכות על חשבונו , החכ"ל  תמנה חב' הבטחת איכות  – בקרת איכות

 לבדיקת.

 

 אורה חכם

 .בשטח יהיה קבלן פיתוח שיעבוד במקביל על שאר האזורים 

 .לפני תחילת העבודות ובמהלכן יש לתאם שלבי ביצוע והתחברות לסביבה 

 עבוד בתיאום מלא במסגרת מכרז זה מתבצעות עבודות הפיתוח של רחבת הכניסה ויש ל

ובשיתוף פעולה עם קבלן הפיתוח הראשי ולוודא התחברות בכל הנקודות הנדרשות 

למשל: קיר היקפי לגן שנפגש עם המבנה הכניסה, התחברות שבילים עם רחבת הכניסה, 

 ועוד. מיקום כיסי שתילה לנטיעות וצמחיה
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 קטרי שלומי

 על השתתפותכם אני מודה לכולם. 

  ,תעבירו במסגרת שאלות הבהרה.אם יש שאלות 

 .בהצלחה לכולם 

 
  

 

 שאלות

 אפשר לקבל יותר פירוט לגבי מגבלות עבודה באזור התפעולי?ש.   

 מאחר ומדובר בעבודות בגן חיות פעיל הכולל חיות ומבקרים, נדרש לבצע תיאום על עבודותת.   

 חריגות ורעשים חריגים, לפני הביצוע בנוסף יידרש לדאוג שאם תהיה פגיעה בתשתיות קיימות        

 יידרש לבצע תיקון מיידי.       

 

 

 כללי

 יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בחוברת המכרז.

כל המובא במסגרת סיור הקבלנים, מובא לנוחיותכם בתמצית ולצורך מתן דגשים 

 כמובן שכלל ההוראות המחייבות, אלו הן ההוראות בחוברת המכרז.בלבד. 

  על המשתתפים לעיין בחוברת, בתוכניות, במפרטים ולפעול על פיהם והם הקובעים.

  
 

 

 בהצלחה לכולם!

 

 

 

 ארוש-יעל בן: מהרש
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