
 

1 
 

 
 י"ט טבת תשפ"א

 2021ינואר  03
 

 פרוטוקול סיור קבלנים
 516/2020פומבי מס' מסגרת מכרז 

 לביצוע עבודות סלילה, תשתיות ופיתוח כולל עבודות מים וביוב
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 ממן אביעו"ד 

  וברוכים הבאים. שלום לכולם

לביצוע עבודות סלילה, תשתיות, ופיתוח כולל  516/2020מכרז מסגרת פומבי מס' של סיור קבלנים 

שימו לב כי הליך המכרז הינו מכרז משותף לחב' הכלכלית ותאגיד מי שבע. העבודות מים וביוב. 

שתי התקשרויות נפרדות, אחת עם בסוף הדרך המכרז מייצר המזמינים אולם  2-הליך משותף ל

 החב' הכלכלית והשנייה עם תאגיד מי שבע. 

אבל קחו בחשבון שיש לזוכה / זוכים כאן  רוב העבודות מבוצעות יחד עם החכ"ל והתאגידאמנם, 

 .על כל המשתמע מכך –מזמינים  2

 לוח זמנים

 חובה. – סיור קבלנים 

 עד השעה  6/1/2021 ניתן 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

  .המכרז מוגש באמצעות מערכת רמדור 

 ללא נפרדות לחברה ולתאגיד ת מכרז יולהמציא ערבועליכם  – ערבות בנקאית

במשרדי החב' ת ות הבנקאייורק את הערבולהגיש שינויים/תיקונים/תוספות. עליכם 

למועד האחרון להגשת הצעות , עד 3שבע, בקומה -באר 29הכלכלית ברח' גרשון דובינבויים 

 . במכרז

 בזמן.בדיוק ת וננעל, גם זו הפיזית וגם זו הדיגיטלית, תיבת המכרזיםשימו לב 

 אני מבקש לקחת בחשבון  .15:00עד השעה  14/1/2021עד ליום  נקבע – מועד הגשת מכרז

ולא לאחר. תיבת המכרזים ננעלת  לשים לב ולהגיע בזמן למשרדי החכ"לסגר / קורונה, 

 .15:00בדיוק בשעה 

 דגשיםמספר 

 בכל  קבלנים. 2קבלנים. יכול להיות שוועדת המכרזים תורה על בחירת  3מכרז יבחרו עד ב

קבלני מסגרת  3מקרה אני מדגיש למען הסר כל ספק כי המזמינים לא מתחייבים לבחירה ב

 . הכל ייבחן על פי צרכי החברה, התאגיד ובעיקר עיריית באר שבע.2-או ב

 אין הליך התמחרות. קבלני המסגרת לא מקבלים כ"כ, כל אחד מקבל חלק  – שיטת זכיינות

  שלו.לזכייה בהתאם מהיקף העבודה יחסי 

  וזו פתוחה לעיון הזוכים כל הזמן החכ"ל מנהלת טבלת צדקמי מכם שמכיר. 

 תנאי סף

 הצעות אין  .אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל

 .במשותף

mailto:michraz@br7.org.il
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  260וכן בענף משנה  5-ג' ( בסיווגכבישים, תשתית ופיתוח) 200 ראשי ףבענסיווג קבלני 

 לפחות. 3-ב'בסיווג 

  50עומד על  2019, 2018, 2017שנים כל אחת מהשל המציע ב המצטברהמחזור הכספי 

 )חמישים מיליון שקלים חדשים()לא כולל מע"מ(, לפחות. ₪ מיליון 

בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים  'עסק חי'למציע לא נרשמה הערת בנוסף, 

פיים האחרונים לא התעורר לאחר עריכת הדוחות הכס ;הקיימים במועד הגשת ההצעה

הוא אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או  ;לקיומו כעסק חי חשש

  .פירוק ו/או פשיטת רגל

  לפחות, גופים ציבוריים 2למציע ניסיון בביצוע עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות עבור ,

לפחות, במהלך התקופה שמיום לא כולל מע"מ, , ₪מיליון  120של  מצטברבהיקף כספי 

 . 30/5/2020ועד  1/1/2017

 גופים ציבוריים 2, למציע ניסיון בביצוע עבודות פיתוח תשתיות מים וביוב עבור בנוסף ,

לא כולל מע"מ, לפחות, במהלך התקופה , ₪מיליון  30של  מצטברלפחות, בהיקף כספי 

 . 30/5/2020ועד  1/1/2017שמיום 

 בנוסח ובתנאים המצורפים למסמכי המכרז ת הגשהויוהמציע צרף להצעתו ערב. 

 סיור הקבלניםהמציע השתתף ב. 

 כללי

 לשנה, עם אפשרות להאריך לשתי תקופות נוספות. – תקופת התקשרות 

 המכרז בנוי משני מחירונים ושני כתבי כמויות. המחירון של משהב"ש הוא  – הצעת המציע

המחירון המוביל. במכרז קיים מחירון משותף של החכ"ל ותאגיד מי שבע. עליכם להציע 

 שתי הנחות : 

 ביחס למחירון א'. -הצעה אחת  -

 ביחס למחירון ב'. –הצעה שנייה  -

  צעה מסמכי חובה., עליכם לצרף להמהווה מעין צ'קליסט – 10סעיף 

 כל האישורים מופיעים בחוברת המכרז, עליכם למלא ולאמת חתימות. – טפסים 

 עליו לצרף המסמכים הנדרשים.מי שמתכוון להעסיק עובדים זרים,  – עובדים זרים 

 לא תהיינה עבודות ללא ביטוחים, יומני עבודה. – בטיחות 

  בהתחלה בודקים את תנאי הסף ואחר כך את הרכיב  – הליך בדיקת ההצעות 14סעיף

 הכספי.

 כים שמוכיחים יכולת כספית וניסיון.שצרפתם את כל המסמ – שימו לב 

 את הסעיפים שמהווים סוד מסחרי.יש לסמן  – סעיף של סודיות 

 
 

 בקשי יפת

  וכיסויים הנדרשים בתאם לנדרש. אני מציע לבדוק את נושא העלויות 

  הביטוחים נעשה יחד עם תאגיד מי שבע.אישור קיום 
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 .עם בחירת קבלן זוכה, לא יעשו שינויים באישור 

 לבדוק היטב עלויות ן אני מציע יש שינוי בחברות הביטוח בנושא עבודות הנדסה ובנייה, לכ

שמה שהיה בעבר זה פחות או יותר מה  ,וכיסויים שניתן לקבל ולא לצאת מנקודת הנחה

 .שיהיה

 ת במסגרת שאלות הבהרה.ניתן לשאול שאלו 

 
 

 ברכה ןירו

 מספר הדגשים :

 אופן ביצוע ותכולת מחירים הוא המחירון המובילהעדכני מחירון משהב"ש  – מחירונים ,

יהיו בהתאם למפרט הכללי הבין משרדי, סעיפים שלא נמצאים במחירון זה, יילקחו 

בהתאם למפרט החכ"ל, ממחירון חכ"ל העדכני ביותר, אופן ביצוע ותכולת מחירים יהיו 

 ניתן לעיין במסמכים במשרדי החברה.

  לא יתקבלו טענות לגבי עבודות מאוד קטנות ובהיקפים קטנים,  גםיבוצעו במסגרת המכרז

 .ביצוע עבודה בהיקף כזה או אחר

 ה עם פרוט קנסות, חשוב להבין שנושא הבטיחות טבל במסמכי המכרז מצורפת – בטיחות

ויופעלו קנסות בעניין זה כפי שעשינו בעבר, ללא קשר היקף העבודה הנו נושא חשוב מאוד 

 המתבצעת.

 דרך רמדור . התשלום  תעשה רקרמדור, הגשת חשבונות  תוכנת החכ"ל עובדת עם- רמדור

את בחשבון ז, תביאו , כולל מודול איכות וכל מה שנדרשעבור שימוש במערכת חלה עליכם

 הצעתכם.עת מילוי ב

 החכ"ל והתאגיד  בכל פרויקט, בקרת איכותחב'  ייב להפעילהקבלן מתח – בקרת איכות

 .בהתאם לצורך חב' הבטחת איכותימנו 

 
 

 די קסלמןאגנ

 מספר הדגשים :

 חל על התאגיד.הדגישו כל מה שעו"ד אבי ממן וירון ברכה , 

  למחלקת התקשרות  יש להגישחשבונות את הלא עובד עם מערכת רמדור.  –תאגיד מי שבע

 בהתאם לכללים של מי שבע המפורטים במסמכי המכרז.ורכש, 

 להגיש חשבונות מפוצלים למים וביוב. יש 

  לפני תחילת עבודות.סקר סיכונים ים צו התחלת עבודה ועבודה מוציאלכל 

 

 שלומי קטרי

 .אני רוצה להודות לכל הקבלנים שהגיעו לסיור הקבלנים 

  לערבות ולביטוח. –שימו לב 

 מכל חשבון מאושר 2.5%יקוזז  - בדיקות מעבדה. 
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 את ההצעה מגישים דרך מערכת רמדור. – רמדור 

 .אנחנו עובדים עם יועצות לוחות זמנים ונדרוש מכם להגיש לו"ז, יש לקחת בחשבון 

 ככל  הסדרי תנועהכנ"ל גם לגבי  בכל מה שמוגדר ויידרש , יש להקפיד – בטיחות

שיידרשו בפרויקטים השונים , הסדרי התנועה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז 

 וממחירי היחידה .

  הנ"ל חלק מתנאי המכרז וחלק מההצעה שתגישו . –ייתכן ונדרוש בקרת איכות 

  "זה מה שמצופה מהקבלן  -חלק מהעבודות והפרויקטים שתידרשו לבצע הינם  "קטנים

 ת לסרב לעבודה זו או אחרת .שייבחר ולא תהה אפשרו

 כולם מכירים את המציאות הפוליטית במדינה שמשפיעה גם אני לא מתחייב לעבודות ,

 עלינו בהקשר התקציבי .

 
 

 שאלות
 

 האם אפשר לפרט? ,מלש"ח, לא ברור לי 120גופים ציבוריים בהיקף  2ש.   ניסיון מוכח 

, אלא שאתם מסוגלים אחד ובודד שבוצע פרויקטרוצים לראות שהניסיון הוא לא מגה אנחנו ת.   

 .ובהיקפים משמעותיים שתואמים את היקפי הביצוע שיידרשו כאן במקביל לעבוד בכמה מקומות

מלש"ח )אם תראו את הסיווג  120לכן, מבקשים על פני תקופה ארוכה יחסית מחזור מצטבר של 

 מזמינים לפחות. 2הנדרש תבינו זה לא גבוה( עבור 

 
 כספי צפוי במכרז? ףה היקש.   מ

 בחלוקה של חכ"ל ותאגיד מי שבע. ,בחוברת המכרזש 2.6בסעיף הנושא מפורט ת.   

 
 ש.   לגבי אזורי עבודה, אמרתם שהתאגיד יכול לבקש עבודות באופקים.

אופקים, עיריית ל , בין היתר,נותן את שירותיוהינו תאגיד אזורי למים וביוב והתאגיד נכון, ת.   

כי תבוצענה עבורו עבודות גם מחוץ לתחום התאגיד יכול לבקש נחנו מדגישים ואומרים שמשכך א

 שטח השיפוט של העיר באר שבע

 
 כללי

 יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בחוברת המכרז.

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

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

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

  
 בהצלחה לכולם!

 
 ארוש-: יעל בן רשמה
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