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 כ"ה חשון תשפ"ב 
 2021אוקטובר  31

 

 פרוטוקול סיור מציעים 
 27/10/21מיום  

 612/2021מכרז פומבי פאושלי מס'  
 לביצוע עבודות בנאיות )בית כנסת ומעון יום תלת כיתתי( 

 שבע- בשכונת הפארק בבאר 
 

 

 : השתתפו

 מר איתי קריספין, מנכ"ל החכ"ל 

 סמנכ"ל הנדסהמר ירון ברכה, 

 רדו, מהנדס החברהמר איתן 

 ארוש, מנהל הפרויקט -גב' יעל בן

 אל, יועמ"ש-עו"ד ציון בר 

 מר בקשי יפת, יועץ ביטוחים 

 מר גיל שמגר, מנהל הפרויקט

 מר תלי לנדסמן, מנהל הפרויקט

 , אדריכל הפרויקט רועי רמוןאדר' 

 

 

 :  רשימת קבלנים

 אור בוקובזה, אדר י.מ. הנדסה

 בע"מאיתי רביד, קבוצת רביד 

 מ עידן כהן, דקור הנגב בע" 

 ארקדי, אחים אבו עאיש 

 אור מזוז, פיני מזוז בנייה ויזמות בע"מ 

 גיא טביב, נדיאל הנדסה אזרחית בע"מ 

 איתמר אוחנה, משאב הנדסה ובנייה בע"מ 

 רפי חיון, רז רשף הנדסה בע"מ

 אבי אטדגי, החברה לפיתוח הר חברון 

 מ שלמה מנשה, י.ש. צבר יזמות ובנייה בע"

 ולנציג לא היה תו ירוק, הוא נרשם מחוץ למשרדי החכ"ל(   מאחר )  - מוטי אלוש, י. לרר הנדסה בע"מ 
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 איתי קריספין

 שלום לכולם.

 . שבע-בבאר מעון יום בשכונת הפארקומדובר בשני פרויקטים, בניית בית כנסת 

בתאריך היעד של הפרויקט.  חייבים לעמוד   ללו"ז, להתכנס אתם מתבקשים, וקשיח  לו"ז צפוףה

 קחו זאת בחשבון. ילא יהיו פשרות בלו"ז, ת 

 

 ירון ברכה 

 הקבלן שיבחר יצטרך לעבוד תוך כדי תנועה עם קבלן הפיתוח. 

 

 בקשי יפת 

 מספר הדגשים:

 כיסויים : 5אנחנו מבקשים  

 לקבלם.הפוליסה כוללת מספר כיסויים, יש לבדוק לפני הגשה שניתן    – עבודות קבלניות •

 צד שלישי + הרחבות.  – חבות מעבידים •

שנים, הכיסוי חשוב לאחר סיום    7  -יש לשים לב שנדרש כיסוי אחריות ל  –  חבות המוצר •

 העבודה. יש לקחת זאת לתשומת ליבכם בהגשת ההצעה. 

 שנים מסיום העבודה.  7  -מיום תחילת העבודה, ימשיך ל – מקצועיתאחריות  •

נדרשים סכומי בטוח נפרדים, במידה וסכום    –  באחריות מקצועית / ומוצר  גבולות אחריות •

 הבטוח משותף, יש לקבל סכום כפול. 

מול סוכן הביטוח שניתן    לוודא  ,חשוב מאוד לפני הגשת ההצעה   –   אישור קיום ביטוחים •

מציע לכם .  ללא שינויים ותיקוניםז  נדרש במסמכי המכרבהתאם ללקבל אישור קיום בטוח  

הבטוח עשיית  יאשר  הביטוח  לנספח    , שסוכן  כפי בהתאם  בחתימתו  מתחייב    שהקבלן 

 שמופיע בחוברת המכרז. 

שאלות  • לכם  יש  הביטוח  אם  הבהרה בנושא  שאלות  במסגרת  לחכ"ל  לפנות  יש  ושאלה    , 

 ותשובה תועבר לכל המשתתפים. 

 אני מאחל לכולם בהצלחה.  •

 

 אל -בר ציוןעו"ד 

 לוח זמנים 

 . חובהההשתתפות בסיור המציעים הינה  •

ליום    –  שאלות הבהרה • לשלוח שאלות הבהרה עד  ניתן  12:00עד השעה    21/11/03ניתן   .

קובץ   באמצעות  קבלת  michraz@br7.org.il בדוא"ל:  Wordלפנות  לוודא  המציע  על   ,

 לא תתקבלנה שאלות בעל פה.  .08-6464965הדוא"ל בטלפון  

. ההגשה הינה ידנית  15:00בשעה    10/11/21נקבע עד ליום    –  המועד האחרון להגשת הצעות •

 שבע.- , עיר עתיקה באר29לתיבת המכרזים במשרדי החב' הכלכלית, רח' גרשון דובינבויים  

mailto:michraz@br7.org.il
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של  עליכם להגיש ערבות לפי הנוסח  .  8/2/2022תוקף הערבות עד ליום    –  ערבות בנקאית  •

 וללא שינויים / תיקונים / תוספות. הערבות המופיע בחוברת המכרז מילה במילה, 

 כמפורט בחוברת המכרז.  – תנאי הסף •

 הצעת המציע 

 כל מי שרוכש מכרז מקבל : 

 דיסק או קי עם כל חומר המכרז. .1

 המכרז.הצהרה בדבר קבלת מסמכי   .2

 . 2- ו 1  –מעטפות  2מעטפה אחת שכוללת בתוכה כבר  .3

יש לבדוק שכל הקבצים על ההתקן קריאים ונפתחים, אח"כ חותמים על ההצהרה שצורפה   •

 במעטפה. 

. יש לחתום במקומות המיועדים 1חוברת    –יש להדפיס אך ורק את החוברת המשפטית   •

לכך, ולחתום בתחתית כל עמוד בחתימה וחותמת, יש למלא הנספחים וההצהרות. את כל  

 בלבד.  1המסמכים הנ"ל יש להכניס למעטפה מס' 

התמורה  צורף טופס הצעת מחיר. את הטופס הזה בלבד עליכם למלא )   –   2בתוך מעטפה   •

ובמילים ו הנ"ל מכניסים למעטפה    שיעור הנחה מוצע(בסכום  כשהוא    2ורק את הטופס 

 חתום. 

 נכנסות שתיהן למעטפה הגדולה וזו הצעתכם במכרז.  – 2ועטפה   1מעטפה   •

 

 גיל שמגר +  תלי לנדסמן

   .ניתן הסבר מפורט ע"י מנהל הפרויקט והאדריכל למהות הפרויקט •

בטיחות מעבר למנהל  ין הבטיחות באתר. מודגש כי לא נדרש העסקת ממונה  י ניתן דגש לענ •

 העבודה. 

לעניין המטבח    הועלתהמודגש לתשומת לב המציעים,   • לאתר תכנית אדריכלות מתוקנת 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

לרבות הגדר המוסדית    ,מודגש כי בתכולת המחיר הפאושלי נכלל הפיתוח המלא של המעון •

והקירות שמתחת לגדר בהתאם לתכנון. בבית הכנסת עבודות הפיתוח אינן כלולות במחיר  

 יבוצעו ע"י קבלן אחר. ,הפאושלי. ככלל עבודות הפיתוח של בית הכנסת והפיתוח הציבורי

 לאתר החברה והינה מחייבת לכל ענין ודבר. עלתה   ,תוכנית המדגישה את גבולות הביצוע •

ש כי המכרז פאושלי ואין כתב כמויות. וככל ובמסמכי המכרז מופיע "כתב כמויות"  מודג •

 אין להתייחס לכך.

לא תאושר כל    .הינו בהתאם לאבני הדרך במסמכי המכרז  ,הודגש כי לוח הזמנים לביצוע •

חריגה מלוח הזמנים ועמידה בו הינה תנאי הכרחי לקיום החוזה. כל סטייה מלוח הזמנים  

   .מעויות כבדות משקל למזמין ועל הקבלן לשקלל את לוח הזמנים בהצעתוהינה בעלת מש

 לרבות גדר מדברת בחזית אחת )הפונה לכביש(.  ,יש להקפיד על ביצוע גידור האתר •
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כמפורט במסמכי המכרז • צוות  מינוי  על  להקפיד  ומהנדס    ,יש  צמוד  עבודה  מנהל  לרבות 

 ביצוע בהתאם.

 משנה טרם תחילת הביצוע.מודגש כי על הקבלן לאשר את קבלני ה •

 .וטופס אכלוס כנדרש בחוק וכמפורט במסמכי המכרז  4על הקבלן לטפל בקבלת טופס  •

זה.   • ממחיר  )בלבד(  ההנחה  את  לקבוע  הקבלן  ועל  הביצוע  להיקף  מחיר  נקבע  כי  מודגש 

מובהר כי ההנחה הינה לגבי בית הכנסת והמעון. לא ניתן הנחה למבנה אחד והנחה שונה  

 לשני. 

 למותר לציין כי שני המבנים הינם מרחב ביצוע אחד.  •

 

 אדר' רועי רמון 

 , תוך כדי הצגת המצגת של הפרויקט. ניתנו הדגשים על גבי המפה

 
 

 רדו  איתן

בהתאם    –   בטיחות  לנהוג  יש  בטיחות,  בנושא  יתרה  הקפדה  תהיה  עכשיו,  מתאכלסת  השכונה 

 למפרטים. 

 

 

 

 סיור באתר

 :  השתתפו בסיור באתר

 אור בוקובזה, אדר י.מ. הנדסה

 איתי רביד, קבוצת רביד בע"מ

 מ עידן כהן, דקור הנגב בע" 

 גיא טביב, נדיאל הנדסה אזרחית בע"מ 

 ובנייה בע"מ איתמר אוחנה, משאב הנדסה 

 אבי אטדגי, החברה לפיתוח הר חברון 

 מוטי אלוש, י. לרר הנדסה בע"מ   

 
 נערך סיור באתר וניתן הסבר למיקום הפרויקט ודרכי הגישה. 
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 כללי 

 יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בחוברת המכרז. 

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

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

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

  
 
 
 

 בהצלחה לכולם!

 

 
 
 
 
 

 ארוש-: יעל בןרשמה
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