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  517/2020מכרז פומבי 
'  לביצוע עבודות שלב ב

 בטוטו טרנר



 נתונים כללים

   2015ש והוקם בשנת "האצטדיון נמצא בעיר בב•
   VIPכבוד ותאי , מושבים  4,651יציע מערבי מכיל •

 יציע עיתונאים ויציע נכים , 
מקומות ישיבה ומאכלס   3,210יציע דרומי מכיל •

 את גרעין אוהדי הקבוצה  
מקומות ישיבה ומכיל יציע  5,055יציע מזרחי מכיל •

 נכים 
מקומות ישיבה ומאכלס את  3,210יציע צפוני •

 הקבוצה האורחת
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 נתונים כללים
 

החברה מבקשת לבצע עבודות לתיקון ושדרוג גג האצטדיון 
 : בין השאר, הכוללות 

 
 ביצוע אלמנטים חדשים לחיזוק מערכת הגג•
 תיקון ליקויים בגג•
 קירוי הגג•
 עבודות איטום ועבודות חשמל ותאורה  •
 .  עבודות השבת מצב לקדמותו•
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  נתונים כללים
 

ההשתתפות במכרז זה מותנית בתשלום דמי השתתפות  •
שישולמו במשרדי  , )אשר לא יוחזרו(₪  5,000בסך של 

 .  29/12/2020החברה הכלכלית החל מתאריך 
 

  28/1/2021המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום •
 .  בדיוק 15:00בשעה 

 
על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של : ערבות הגשה•

 )₪שלוש מאות שבעים וחמישה אלף (₪  375,000
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 נתונים כללים
 

 :זכאי להגיש הצעה למכרז זה מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבר
 

יחיד אזרח ישראל או תאגיד  , המציע הוא אישיות משפטית אחת.3.1
 ).לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף(רשום כדין בישראל 

 .לפחות, 4-'בסיווג ג 100המציע הינו בעל סיווג קבלני בתוקף בענף .3.2
פרויקטים   2-ניסיון מוכח בביצוע עבודות ב –בעצמו בלבד  –למציע .3.3

,  לפחות, ר"מ 11,000לפחות המשלבים מסגרות חרש וסיכוך גגות בהיקף של 
ושביצועם הסתיים והם נמסרו במסירה סופית במהלך התקופה שמיום  

 .30/5/2020ועד  1/6/2015
ניסיון מוכח בביצוע עבודות סיכוך גגות   –בעצמו בלבד  –למציע .3.4

השנים האחרונות   3-ב) מ"לא כולל מע, נומינלי( ח"מלש 5בהיקף מצטבר של 
 . שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז

ניסיון מוכח בביצוע עבודות מסגרות חרש  –בעצמו בלבד  –למציע .3.5
השנים   3-ב) מ"לא כולל מע, נומינלי( ח"מלש 5פלדה בהיקף מצטבר של 

 . האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז
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 נתונים כללים
 

 :לכל הפחות, למציע צוות מקצועי הכולל
שנים לפחות בניהול   7מהנדס רשום בעל ניסיון של  –מנהל פרויקט .3.6.1

רשום במדור ניהול בנייה של  , ביצוע של עבודות מהסוג וההיקף מושא המכרז
 ;משרד הכלכלה

שנים לפחות בניהול   5בעל ניסיון של  רשוימהנדס  –מהנדס ביצוע .3.6.2
 רשויאחראי לביצוע השלד , ביצוע של עבודות מהסוג וההיקף מושא מכרז זה

 ;במדור מבנים של משרד הכלכלה
שנים לפחות בניהול ביצוע   10בעל ניסיון של  –מנהל עבודה מוסמך .3.6.3

 ;עבודות מהסוג וההיקף מושא מכרז זה
שנים לפחות מאושר מתקני   3בעל ניסיון של  –ממונה בטיחות .3.6.4

 .ספורט על ידי משרד הכלכלה
המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  .3.7

 .  1976-ו"התשל, ציבורים
 .להלן 11.3 המציע צרף להצעתו ערבות הגשה כאמור בסעיף .3.8
 .המציע השתתף בסיור קבלנים3.9

 .המציע שילם את דמי ההשתתפות במכרז.3.10
ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד "בדיקת התנאים הנ

 .הגשת הצעתו
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 נתונים כללים
ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד "בדיקת התנאים הנ

 .הגשת הצעתו
או לקבלן המשנה לביצוע עבודות חשמל ומתח נמוך מטעם  , למציע.4.3

 .לפחות, 2-'בסיווג א 160סיווג קבלני בתוקף בענף , המציע
או לקבלן המשנה לביצוע עבודות חשמל ומתח נמוך מטעם  , למציע.4.4

עבודות , ניסיון מוכח באספקה והתקנה של גופי תאורה מבוססים לד, המציע
₪   5,000,000שהיקפם המצטבר , לפחות, פרויקטים 3-תקשורת ומתח נמוך  ב

 .31/8/2020עד  1/1/2015בתקופה שמיום 
או קבלן המשנה לביצוע עבודות חשמל ומתח נמוך מטעם  , המציע.4.5

מעסיק מנהל פרויקט מטעמו שהינו מהנדס חשמל בעל וותק מקצועי של  , המציע
פרויקטים לפחות בתחום תאורה   5שנים לפחות וגם בעל ניסיון מוכח בניהול  8

  1/1/2015עבודות תקשורת ומתח נמוך והכל בתקופה שמיום , ומערכות תאורה
 .31/8/2020עד 

מובהר בזה מפורשות כי על המציע לצרף להצעתו פרטים מלאים שלו או של  
ל כבר "בצרוף אסמכתאות המעידות על עמידת בתנאים הנ, קבלן המשנה מטעמו
 .במועד הגשת ההצעה

ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד "בדיקת התנאים הנ
 .הגשת הצעתו
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 דגשים למכרז
 לוחות זמנים   •
היערכות לביצוע בין המשחקים ובזמן שהאצטדיון  •

 פעיל  
 הוצאות נוספות שאינן מופיעות במסמכי המכרז  •
 צוות הפיקוח מיפוי ליקויים ותאום הביצוע העבודות  •
הצגת תכנית לביצוע ואת הפרטים   – קונסטרוקטור•

בקרת האיכות וההקפדה על פרטי  , הטיפוסיים
 )ריתוך, צבע, קורוזיה, תיקונים(המפרט 

 דגשים לנושא קירוי הגגות והאיטום –אדריכל •
 דגשים למערכת תאורה ובקרה   –יועץ חשמל •

 



  לוחות זמנים
במסמכי המכרז קיימים אבני דרך לביצוע העבודות  •

 . שהם חלק בלתי נפרד מההסכם 
 6.5הינו  ע.ה.צכ תקופת הביצוע מקבלת "סה•

 . קלנדרייםחודשים 
אבני הדרך  ז"ללוז מפורט בהתאמה "הקבלן יכין לו•

הכולל את משחקי הקבוצה ושיועדכן באופן חודשי  
 .לפי השינויים 

לקראת המשחקים בין המשחקים יהיו הפסקות  •
 . ז"הלועבודה ויש לקחת אותם בחשבון במסגרת 

בזמן הפגרה יבוצעו עבודות הרכבת הקירוי החדש •
 . ועבודות הרכבה התאורה 

לוח הזמנים כולל התארגנות והוצאת כול האישורים  •
 מהרשויות לקבלת טופס אכלוס סופי הרלוונטים

 



היערכות לביצוע בין המשחקים ובזמן  
  שהאצטדיון פעיל  

במסמכי המכרז הובהר כי נדרש תיאום מלא מול  •
הפיקוח והנהלת הקבוצה לביצוע העבודות בין  

המשחקים ולפי נספח היערכות שיצורף לסיכום  
 .זה 

הקבלן יפסיק את העבודות בבוקר שלפני כל •
משחק וידאג ולהמציא את כול האישורים לפי  

הנחיות וסקר הסיכונים של יועץ הבטיחות מטעם  
 .משרד הכלכלה 

בזמן העבודות ובמידת הצורך ולפני כול משחק •
יפורקו שלטי הפרסום בהיקף כר הדשא ויוחזרו  

 י ספק מטעם הקבוצה  "ע
 



היערכות לביצוע בין המשחקים ובזמן  
 שהאצטדיון פעיל  

 
לפני כול משחק הקבלן נדרש להמציא אישור •

אישור מהנדס בודק  , במדור מבנים  רשוימהנדס 
פינוי  , תצהיר מנהל פרויקט לגבי בטיחות , חשמל 

, מנופים וכלי הרמה מתוך האצטדיון , ציודים 
שמירה ופינוי דרכי המוצא והמילוט למעבר רכבי  

חירום ותיאום לשינוי מיקום הגידור מול יועץ  
 .הבטיחות  לפי הצורך 

 

 
 
 



הוצאות נוספות שאינן מופיעות במסמך  
  כתב הכמויות למכרז

לפני כול משחק הקבלן נדרש לקבל את אישור •
התשלום , יועץ הבטיחות מטעם משרד הכלכלה 

 י החברה ובקיזוז בחשבונות הקבלן"ליועץ יבוצע ע
י  "פירוק והרכבה של שילוט הפרסום ישולם ע•

סכום של  [החברה ובקיזוז בחשבונות הקבלן 
 .   לכול פירוק והרכבה ]מ "מע+₪  15,000

הוצאות של היערכות לפני כול משחק קרי שינוי •
תיקונים  ,  פינוי אמצעי הרמה , מיקום הגידור 

תמרור וכול  ,שילוט ,ככול שיידרשו למדרכות 
 .הדרוש בהתאם להנחיות היועץ 

מנופים ככול  / פיגומים /הקצאת אמצעי הרמה •
ויידרשו למיפוי הליקויים ובקרה בתהליך הביצוע

 



הוצאות נוספות שאינן מופיעות במסמכי  
 המכרז  

 
לפני כול משחק הקבלן נדרש לקבל את אישור •

התשלום , יועץ הבטיחות מטעם משרד הכלכלה 
 י החברה ובקיזוז בחשבונות הקבלן"ליועץ יבוצע ע

י  "פירוק והרכבה של שילוט הפרסום ישולם ע•
החברה ובקיזוז בחשבונות הקבלן סכום של 

 מ לכול פירוק והרכבה  "מע+₪  15,000
הוצאות של היערכות לפני כול משחק קרי שינוי •

תיקונים  ,  פינוי אמצעי הרמה , מיקום הגידור 
תמרור וכול  ,שילוט ,ככול שיידרשו למדרכות 

 .הדרוש בהתאם להנחיות היועץ 
הקצאת אמצעי הרמה ככול ויידרשו למיפוי  •

הליקויים ובקרה בתהליך הביצוע

 



  צוות הפיקוח מיפוי ליקויים ותאום הביצוע העבודות  
עבודות הקבלן ילוו במיפוי ופיקוח למתן הנחיות לביצוע  •

 .טרם ביצוע עבודות תיקון הליקויים 
על הקבלן להיערך עם אמצעי הרמה וצוות הנדסי מטעמו •

לפני תחילת הביצוע על מנת לסכם ולאשר את תכנית  
 .העבודה לביצוע תיקון הליקויים 

י הפיקוח  "תכנית תיקון הליקויים תאושר מראש ע•
בהתאם לכתב הכמויות ולפי נוהל הבקרה שבמסמכי  

 .המכרז 
על הקבלן להגיש תכנית בטיחות והרכבה יחד עם הצעת •

לכול היציעים  המחיר הכוללת את תכנית העבודה 
מנופים והצוותים  , לרבות אמצעי הרמה  במקביל

 .הרלוונטיים לכול תקופת הביצוע 
חל איסור מוחלט לעלייה על כר הדשא בתוך האצטדיון •

על הקבלן להשתמש בכול  , בעת ביצוע העבודות 
.האמצעים לשמירה והבטחת הנושא 









הצגת תכנית   – קונסטרוקטור
,  לביצוע ואת הפרטים הטיפוסיים

בקרת האיכות וההקפדה על פרטי  
,  צבע, קורוזיה, תיקונים(המפרט 

 )ריתוך



דגשים לנושא  –אדריכל •
 קירוי הגגות והאיטום



דגשים   –יועץ חשמל •
 למערכת תאורה ובקרה  



דגשים   –מנהל האצטדיון •
 לנושא אחריות ותחזוקה  


