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 ' תשרי תשפ"אג
 2020ספטמבר  21

 פרוטוקול סיור קבלנים
 17/09/20מיום 

 511/2020מכרז פומבי מס' 
 שבע-לביצוע עבודות איטום בהיכל הקונכייה בבאר

 
 

 השתתפו:

 מנכ"ל החברה שלומי קטרי,מר 

 עו"ד אבי ממן, יועמ"ש החברה

 , יועץ איטוםביטלמןמר דמיאן 

 מר בקשי יפת, יועץ ביטוחים

 , חב' כיווניםמר יוני דניאל, מנהל היכל הקונכייה

 ת הספורט, חב' כיווניםימר ארז בנימין, מנהל אחזקה קרי

 תשתיותמהנדס טויטו,  מר יגל

 ארוש, מנהלת משרד-בן גב' יעל

 
 :  נעדר

 ל הנדסה"ירון ברכה, סמנכמר 

 ופש()בח המר איתן רדו, מהנדס החבר

 
 
 

 :נציגי החברות

 . טכנולוגיותצא. - מןכאלי בי

 םואיזוליט מונפור -  יהודה

 איטוםא.נ.  מאור - נפתלי אוחיון

 האחים אילוז בע"מ -  מיקי

 ארז מוצרים תרמופלסטיים - שופןי אור

 פלוטקה דוד  - טקהודוד פל

 א. הלפרין - םאוריאל חט

 ל ובניו איטום בע"ממחלבי א -  ריתימ

 בע"מ 1990ח. רשף קבלנים  -  רן רשף

 מ"בעא.א.א. אוטמים  -  יורם טל
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 עו"ד אבי ממן

 .מדובר במכרז לאיטום גג הקונכייה 

 .הוחלט לצאת למכרז בלו"ז צפוף מתוך רצון לבצע את העבודות במהרה 

 .המכרז מורכב על תחרות מחיר, אין איכות 

 ושתרוויחו כסף,  אנחנו רוצים שתעבדו באיכות ובמהירות ל הצעות גרעוניות.החכ"ל לא תקב

 אנחנו לא רוצים קבלנים שמפסידים אלא קבלנים מרוצים.

  שאלות הבהרה, בקשנו לקבל השאלות בקובץ וורד. 2קבלנו 

  בשל אילוצים יועץ האיטום לא נמצא פיזית, נרשום את השאלות ונפיץ את הפרוטוקול יחד

 עם השאלות.

 תנאי סף

  לא ) אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראלהינו אישיות משפטית אחת, יחיד המציע

 .(תתאפשר הגשת הצעות במשותף

  איטום ) 134הינו קבלן מוכר הרשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים, בענף המציע

 .לפחות 1בסיווג ב'  (מבנים

  הנובע מפעילותו , 2019 -ו 2018, 2017של המציע בשנים  המצטברהכספי המחזור

 לפחות. ,מ"לא כולל מע ₪ מיליון 12, עומד על בתחום ביצוע עבודות איטום מבנים

  (כל שנה) שנתיבהיקף  עבודות איטום מבניםבעצמו בלבד, ניסיון מוכח בביצוע למציע 

 31/5/2020ועד  1/6/2016וזאת במהלך התקופה שמיום  ₪מיליון  1שלא יפחת מסך של 

 לפחות וברציפות.

 ,מורשה  וטםאהסמכה של תעודת או אחד מעובדיו הקבועים של המציע, הינו בעל  המציע

חודשים שקדמו למועד האחרון  24מטעם המרכז הישראלי לבנייה ומכון התקנים במשך 

 ברציפות. ,להגשת הצעות במכרז זה

  בדיוק 23/12/2020בתוקף עד ליום  ,₪ 100,000בסך  הגשהערבות צרף להצעתו המציע ,

 לפי הנוסח המופיע בחוברת המכרז.

  חובה –בסיור הקבלנים השתתפות. 

 
 מועדי המכרז

 יתן נ .12:00עד השעה  21/09/20ליום עד ניתן לשלוח שאלות הבהרה  – שאלות הבהרה

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

 .08-6464965בטלפון  ל"הדוא

 15:00עד השעה  24/09/20ליום עד  – מועד הגשת המכרז. 

 
 .*מי מכם שחושב שלא יעמוד בלוחות הזמנים, יש להפנות אלינו שאלה
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 הגשת מכרז

 לעמידה בתנאי הסף.המסמכים  לת כליש לצרף א 

 .אנחנו בודקים את כל האישורים. כל האישורים מופיעים בחוברת המכרז 

  15:00תיבת המכרזים ננעלת בדיוק בשעה. 

 )ערבות תהא ערוכה ה₪,  000100,בסך של בנקאית ש לצרף ערבות י - ערבות מכרז )הגשה

, ללא שינויים / תיקונים או תוספות. 1לפי הנוסח המצורף במסמכי המכרז כנספח  בדיוק

 .23/12/2020יום תוקף הערבות יהיה עד ל

 
 כתב הכמויות

 כתב הכמויות במכרז סמוי ולא גלוי, עליכם לתמחר הכל, לא מדובר במכרז למתן הנחה.
 

 כללי

 .החברה משלמת עפ"י חוק מוסר התשלומים 

  רישות יועץ האיטום, לד ושימו לבחוברת המכרז, חוברת מפרט טכני  את וקראותעיינו

 המפרט מאוד ברור.

  מודי חוברת המכרז, מפרט הטכני וכתב הכמויות.בכל ע לחתום בחתימה וחותמתעליכם 

 
 

 יועץ ביטוחים –בקשי יפת 
 

 אישור קיום ביטוחים

  וכיסויים הנדרשים בתאם לנדרש  עלויות את נושא האני מציע לבדוק. 

  נספח הבטוח  /את המפרט  ושקיבל לקבל אישור מסוכן הבטוח / חברת הבטוח מומלץ

באישור קיום הבטוח אולם נדרשו ואינם באים לידי ביטוי  חוזההכולל כיסויים שנדרשו ב

   .ככיסוי ביטוחי שהפוליסה תכלול

  בשלב הגשת ההצעות, המציע אינו מחויב לצרף את אישור קיום  –למען הסר הספק

חברת הבטוח על אישור קיום  רצוי להחתיםשהוא חתום על ידי המבטח. אולם, הביטוחים כ

הביטוחים "למכרז בלבד", תהווה אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם 

 הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים.

 אחריות מקצועית צד ג', אחריות מעבידים  עבודות קבלניות שכוללות: מספר כיסויים ,

 ואחריות מוצר.

  ובאחריות מקצועית, אלא בנפרד, לא  באחריות המוצר יש להקפיד שלא לאחד סכומים

 .גבול כיסוי אחד לשני הכיסויים הנדרשים  נאשר זאת

 .ניתן לשאול שאלות באמצעות שאלות הבהרה למייל 
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 יגל טויטו 

 נקודות עיקריות :שתי 

 אנחנו רוצים לסיים העבודה לפני הגשמים. צפוף.מאוד  – לו"ז .1

מדובר בגג שאינו סטנדרטי עם שיפוע קיים בכל שטחו, חשוב להדגיש כי נדרש  – בטיחות .2

  .ברת ביטוח וזאת ללא תוספת תשלוםלהעסיק ח

 נדרש ממונה בטיחות מוסמך לאורך כל העבודה.

 נדרש להגיש תכנית בטיחות לפני תחילת העבודה לאישור המזמין.            

 תקנה, אספקה הקיים על הגג קו חיים, אך לא יהיה ניתן להשתמש בזמן העבודות            

 צע.במלן הוד הבטיחות יהיה באחריות הקבותחזוקה של צי            

 
 ביטלמןדמיאן 

 .יש לשמור על הנראות של מה שקיים היום 

 .עליכם לאטום את החיפוי הקיים 

 .הגג כולל מפלס נמוך יותר 

 בין הגג התחתון לבין העליון. כולל איטום מסביב תריסי אוורור, מאוורים, בקיר האנכי ש
 לשחרור עשן וכו'.  םפתחי

 ו הם האלמנטים שעושים איטום בגג(יש גג תחתון, קיר אנכי וגג עליון )אל.  

 להיות עשוי בפוליאורה.חייב  – מפלס תחתון 

 ל.כנ" – החלק האנכי 

 לבצע באמצעות יריעות יש  – גג עליוןTPO ה.אידי פוליאור-או על 

 חשוב להתייחס למה שמצויין במפרט. - מפרט טכני 

 להגיע לגג בצורה בטוחה עם קו חיים, צריך גישה מלאה לגג.עליכם  – בטיחות 

 .חשוב לוודא שסוגרים את כל המרווחים והפתחים, לפני שמכסים בפוליאוראה 

 .יש לשמור על סביבה נקייה ומסודרת 

 .כל העבודה חיצונית, אין צורך להיכנס לאולם הספורט 

 .המראה יהיה כמו שהוא עכשיו 

 .נאשר שווה ערך למה שמופיע במפרט, לא להציע חומרים שהם לא שווה ערך 

 בדיקות אקלים ואיכות יבוצעו לפני, תוך כדי ובסיום כל עבודות הפוליאוריאה, כולל  – בדיקות

בדיקות לחות, טמפרטורה אויר ומשטח, נקודת הטל, בדיקות ניקיון, הכנת שטח, עובי 

 .ת, רציפות הציפוי וכו'השכבות, שליפו

יכללו בדיקת אקלים ואיכות לפני, תוך כדי ובסיום כל עבודות  TPOבדיקות איכות לעבודות 

, כולל בדיקות לחות, טמפרטורה אויר ומשטח, נקודת הטל, בדיקות ניקיון, הכנת TPO-ה

 וכו'. יייעודשטח, הדבקה לתשתית, אטימות של כל החיבורים ע"י דוקרן 
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 ארז בנימין

 לעלות לגג עם ריתמה ולשמור על כללי הבטיחות.יש  – בטיחות 

 לגדר את הבמה. עליכם 

  האחריות על הציוד חלה עליכם.שברשותכםעליכם לשמור על הציוד , 

 נידרש יהיו מצבים שוייתכן  ל, עליכם לתחום את המקום.בימים שמתקיימים משחקים בהיכ

 בהיכל מסתובבים אנשים וילדים.העבודה  עצור אתל

 .הכניסה להיכל תהיה מאוד מוגבלת, מבחינת סינכרון הטלפונים 

 .ניתן להציב שירותים כימיים 

 מהקונכייה קלא נוכל לספ – חשמל. 

 פשר להביא גנרטור.א 

 

 יוני דניאל

 .אתם אמורים לעבוד מחוץ לאולם 

 .הכניסה לאולם בתיאום איתנו 

 .המקום הינו מרחב ציבורי לכלל הציבור 

  של החכ"ל, לכיוונים יש ממונה בטיחות מאוד . מלבד הפיקוח מאוד חשובעניין הבטיחות

 קפדן.

 
 
 

 שאלות

 ת ביטוח נותנות אחריות מוצר לעבודות איטום?ש.   חברו
 ת.   כן.

 
 ש.   האישור רלוונטי להגשה או לזכייה.

 .מיד עם הזכייה יש להגיש אישור קיום בטוח קיים ובתוקף  ת. 

 
 או פוליאוראה, מבקשים לקבל החלטה  TPOחלופות, יש יריעות  2במפרט בגג העליון יש ש.  
 לצורך תמחור ההצעה.     

 בתחילת הפרויקט אני כן ארצה לדעת לפני ביצוע  להחלטת הקבלן, שתי היריעות מאושרות.ת.  
 העבודה.     

 

 ש.  שווי ערך, למה הכוונה?

  בחן אותה ואם החומר שווה ערך, נאשר זאת.בקשה, נהת.  נקבל 
 
 

 עבודה בגובה?למורשה  בודה מוסמך,ש.  האם נדרש מנהל ע

 כן.ת.  
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 האם נקבל קונטיינר למשרד ולהתארגנות? ש. 

 .מולנות.  באישור 

 
 
 
 
 
 

 כללי

 לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בחוברת המכרז.יש 

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

 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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