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 הראל אברהמי 
 

מנה הקבלנים  סיור  הפרויקטבמסגרת  בפרויקט.   ל  התפקידים  בעלי  את   הציג 

 הוצג לקבלנים תחום ביצוע העבודות במכרז.  

א' )כ  שלב  ועד לרחוב הכשרת הישוב כאשר תשתית    100-של הפרויקט ממחלף שרה  מ' מערבה( 

 הניקוז תבוצע עד לרחוב שלושת המצפים. 

 נכנס כאופציה במכרז מרחוב הכשרת הישוב ועד לצומת דוד חכם.  שלב ב'

 עבודות בפרויקט: תכולת ה 

 בנת"צ מכל כיוון.  25ביצוע הרחבת כביש  ▪
 שדרוג מעגלי תנועה לצמתים מרומזרים בצמתים: הכשרת הישוב ושלושת המצפים. ▪
 הקמת צומת מרומזר חדש בצאלים. ▪
 תיקוני גיאומטריה בצמתים: ירדן ודוד חכם.  ▪
 ביצוע תשתית ניקוז משני צידי הכביש.  ▪
 ביצוע תאורה לאורך הכביש.  ▪
 ביצוע שצ"פים לאורך הכביש משני צדדיו.  ▪
 ביצוע שבילי אופניים משני צידי הכביש.  ▪
 ביצוע חניות.  ▪

 
החוזיות.  הדרך  לאבני  בהתאם  מתוכננת  עבודה  וחלוקת  הפרויקט  של  טיפוסי  חתך   הוצג 

 נתנו דגשים בנושאים הבאים:

 . בזמן  ותעבודה עם מס' צוותים במקביל על מנת להשלים בכל מקטע עבודה את כלל העבוד ▪

תנועה ▪ העבודה    -  הסדרי  מזמין  ע"י  תוכננו  שכבת  התנועה  הסדרי  על  להתבסס  ניתן 

תהליך   ולהתחיל  חדשים  תנועה  הסדרי  לתכנן  לחילופין  או  האישורים  עם  ולהתקדם 

 אישורים מחדש. 

בר פרק זהה במבנים  לכל פרק בנפרד. שימו לב אין כזה ד ניתן להגיש במכרז הנחה/תוספת ▪

 הנחה או תוספת שונים. שונים עם אחוז  

 . הירמזורים יבוצעו ע"י קבלן עירי ▪

 .1.5%בשיעור  מעבדה על חשבון המזמין עם קיזוז מהקבלן ▪

 . הקצב קיים בכ"כבקרת איכות על חשבון הקבלן עם  ▪

 לא תהיה שום פשרה בענייני בטיחות!  קיים הקצב בכתב הכמויות. - בטיחות  ▪

 
 אייזקס  יניב

הציג את החתך של הכביש ואת פרט הביצוע של תשתית הניקוז כולל המילוי לאחר ביצוע    המתכנן 

התשתית. נדרש לשים לב לגבי סעיף מילוי לחפירה על פי פרט הנחת צינור בהתאם לכלל שכבות  
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  51.04.10.01המילוי המופיעות בפרט בדגש על אספקה, פיזור והידוק חול חרסיטי, כמפורט בסיף  

מ הבין  עם  במפרט  מיוצב  חול  ומילוי  בסעיף    8%שרדי  כמפורט  הבין    51.04.10.01צמנט  במפרט 

במטר    דיימדהחישוב  משרדי כולל ביצוע חול מיוצב בהיקף השוחות בהתאם לפרט שוחת ניקוז.  

 אורך בין מרכזי שוחות, כאשר המחיר כולל גם את ביצוע כל היקף השוחות. 

 
 שרה בן שלוש 

עבודות החשמל והתקשורת, כולל תאורת רחובות בפרויקט. כמו   המתכננת נתנה סקירה כללית על 

ציינה שבוצעו סכמות סטטיות לתאורה ולכל מתקני החשמל, נדרש להיצמד לתכנון זה ולפרטי  כן  

 שבע. -כן, כל שינוי בתכנון דורש אישור מחלקת חשמל של עיריית באר הביצוע  . כמו

 
 ירון ברכה 

  מאוד משמעותי, קחו זאת בחשבון, לא יתקבלו במרכיבמדובר  – זמניים הסדרי תנועה •

 בעניין זה. טענות  

  על הקבלן הזוכה להקפיד הגשת חשבון בצורה מסודרת ולצרף את –  הגשת חשבונות •

 האישורים הנדרשים. חשבון שלא יוגש בצורה מסודרת לא יאושר במערכת. 

,  אתם מחויבים למנות יועץ לוחות זמנים, שיעבוד מול היועצות לו"ז מטעמינו – לו"ז •

 כוונה ליועץ לו"ז שזאת מומחיותו ולא מהנדס הביצוע או מנהל העבודה באתר. ה

 
 זיו ליפשיץ 

 לגבי האופציה נעשה מאמץ לממש אותה.  •

 מדובר בפרויקט מבין החשובים בעיר.  •

 לא יהיו פשרות בעניין הבטיחות.  •

ייבחר, אלא הבחירה תיעש לא   • לפי נוסחה של    ההקבלן שיציע את ההצעה הזולה ביותר 

 משהב"ש. אני מציע שכל אחד יציע מחירים שהוא מאמין בהם.

 
 עו"ד אבי ממן 

  לא מופיע בחוברת המכרז. טופס זה מיועד   –   (3.3נספח עזר פירוט ניסיון קודם )תנאי סף   •

. עליכם למלא ולציין את שם המזמין, היקפים, קודםל ניסיון  שלהוכחה    שבורכם וישמע

ולצרף לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים; טופס   וכו'  דף   4פירוט   / / חשבון סופי 

 אישור מזמין העבודה. אחרון של חשבון סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות / 

 . , תשתמשו בומדורלמערכת רגם ועלה  י צורף לפרוטוקול ו ינספח זה 

להקל  הינה  שאינם נוכחים כאן בסיור. בקשת החברה  חב' ברעדמהתקבלה שאלת הבהרה   •

והתשובה הסף  הבקשה,  בתנאי  את  שבחנו  לאחר  תופיע  ,  והתשובה  השאלה  לא.  היא 

 . מפגש המציעים בפרוטוקול

על פי  שימו לב  לפי נוהל של משהב"ש.  ויהיה  המכרז פשוט,  מעבר לזה, כמו שאמרו כאן,   •

חשוב להציע הצעה שתוכלו לעמוד  .  ייבחר  המציע הזול ביותרנוהל משהב"ש לאו דווקא  
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קיימים  בה.   בכל מבנה  כמעט  לפרקי הקצב,  לב  איכות,    4שימו  בקרת  פרקים; אספלט, 

 הסדרי תנועה ובטיחות.  

המכרז   בחכ"לים  מנוהלוהביצוע  המכרז    -  רמדור • שרוכש  מי  רמדור,  מערכת  באמצעות 

על הקבלן הזוכה להיות מנוי ברמדור לצורך הגשת בנוסף,    מקבל שם משתמש וסיסמא.

  ., לרבות בקרת איכותחשבונות

 ., ישנן גם הוראות לאיך לבנות לו"ז ביצוע מפורטנקבע לו"ז לביצוע העבודות ואבני דרך •

מימוש    –  אופציונליות העבודות  ה • על  להתחייב,  יכולים  לא  אנחנו  שיתממשו,  מקווים 

לכם נודיע  ימודדו  האופציה  האופציונאליות  שהעבודות  זה  כאן  להדגיש  שחשוב  מה   ,

 . )יוצמדו למדד( ברגע שנודיע לכם על מימוש האופציה כך שאין כאן "קיבוע" מחירים

 מתנהל גם במערכת רמדור.  – מערך בקרת איכות •

יש להמציא ערבות הגשה בדיוק לפי הנוסח שבחוברת המכרז, ללא שינויים   –הגשת הגשה  •

תיפסל.    / ההצעה  אחרת  תוספות,   / גבי  תיקונים  על  המכרז  את  מנהלת  הכלכלית  החב' 

בדיוק התיבה    15:00מערכת רמדור, המכרז מוגש ברמדור, למעט ערבות המכרז. בשעה  

 . 15:00ננעלת, לא יתקבלו הצעות דקה אחרי השעה 

 תעברו לפני.  בחוברת המכרז. יםמפורטפשוטים מאוד ו – נאי סף ת •

 מותנה בתשלום דמי השתתפות.  –קבלת מסמכי המכרז  •

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

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

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

 בשאלות למתכננים, אלא רק בדרך המקובלת והמצוינת במסמכי המכרז. 

אנחנו ממליצים לכם לראות את השטח, סיור הקבלנים אינו כולל את החלק השני באתר,   •

יש בעיות? תפנו    . על גישה, כניסות, צפיפות וכו  לאחר מכן לא נקבל טענות כאלה ואחרות

 אלינו במסגרת שאלות הבהרה

התמורה    השיטה נרמול הצעה לפרק, לכל פרק יש לתת הנחה או תוספת.  –  מכרז מדידה •

 תחושב לפי מדידת כמויות. 

הועלתה במערכת רמדור, אני ממליץ לבדוק שכל המסמכים    –  רשימת מסמכים להגשה •

 הועלו לפני סיום הגשת ההצעה. 

 אם יש שאלות, ניתן לפנות במסגרת שאלות הבהרה. – ביטוח  •

נדרש   –  נספחים • המכרז,  בחוברת  שמופיעים  הנספחים  כל  על  ולחתום  למלא  תקפידו 

 ים במקומות הראויים רו"ח / עו"ד. להחת

"דף ריכוז נתוני החוזה" מופיע בטבלה בצורה מרוכזת; שיעור עכבון, לו"ז, קנסות    37בעמ'   •

 בטבלה יכולים לעזור לכם, תשתמשו בזה. נתונים ה וכו'. 

 קחו זאת בחשבון. יהחכ"ל לא יודעת לעבוד עם קבלנים במחירי הפסד, ת •

 יחות.ט לא נתפשר על הקפדה אחר כללי ב •
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 שאלות קבלנים 

 שאלה: 
 האם אפשר לנעול את הסעיף של חול מצומנט, כך שקבלנים לא יכולים לתת הנחה סעיף זה?

 תשובה:
 לא יהיה שינוי מהנוסח שפורסם.

 
 : שאלה

אופן    האם לצורך בחינת ההקצבים של הסדרי תנועה זמניים, ניתן לקבל את  – תכנית הסדרי תנועה  
 תמחור ההסדרים עצמם?

 :תשובה
התמחור. אופן  את  לקבל  ניתן  שאנחנו    לא  ההקצב  שזה  בהצעתו  בחשבון  לקחת  צריך  הקבלן 

 מעמידים ולא תהיה תוספת תקציב מעקב לתקציב ששוריין. 
 

 : שאלה
נסתיימו  עבודות הדומות לעבודה זו גם אם לא    3לאפשר להציג    3.3נבקש להקל בתנאי הסף ובסעיף  

 ₪ לפחות.  40,000,000ועדיין בעיצומן ושהיקף כל אחת מאלה 
 :תשובה

 פרויקטים שטרם הסתיימו ונמסרו במסירה סופית. הבקשה נדחית. לא ניתן להציג 
 

 : שאלה
סיום  ניתן להעמיד את הביטוח לאחר  לפוליסת חבות המוצר, האם  ביחס  לבחון האם    מבקשים 

 העבודות? 
 :תשובה

ללא קבלת אחריות המוצר לא    ,המזמיןכן ניתן, בעת המסירה יש להמציא חבות המוצר כנדרש ע"י  
 יהיה ניתן לבצע העברה למזמין. 

 
 : שאלה

ביחס    ם הנדרשיםיהכיסויים הביטוחיהכספי של  גובה  הבא.ק.ב את  מחדש  לבחון  אנחנו מבקשים  
על פני הדברים ולעומת חוזים אחרים, נראה כי מדובר בהיקפי כיסוי גבוהים,   .לכל אחת מהפוליסות

 לפחות ביחס לחלק מהביטוחים הנדרשים. 
 :תשובה

ש הסכומים  אלה  שהתבקשו  המכרזלפנ  .נקבעוהסכומים  הגשת  ועלות    ,י  לקבל  שניתן  לוודא  יש 
 לתמחר את ההצעה בהתאם. לא יהיה שינויים בנושא זה.

 
 : שאלה

 מבקשים לקבל מיקום שטח התארגנות באתר. 
 :תשובה

 מצ"ב קובץ. 
 

 

  :פיםלפרוטוקול זה מצור  ❖

 פירוט ניסיון קודם. –נספח עזר   .1
 קובץ מיקום שטח התארגנות. .2

 
 שתי המצגות שהוצגו בסיור הקבלנים, הועלו לאתר החברה.   ❖
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 כללי 

 יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בחוברת המכרז. 

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

 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

 
 
 
 
 
 

 : העתק
 מר איתי קריספין, מנכ"ל החברה 

 לנוכחים 
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 616/2021מס'  מכרז פומבי
 ושצ"פ יגאל אלון בבאר שבע  25שדרוג והרחבת כביש מספר לביצוע עבודות 

 
 פירוט ניסיון קודם –נספח עזר  

 3.3סעיף   –תנאי הסף  
 

 עבודות פיתוח תשתיות ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי בביצוע 
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על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים הנזכרים לעיל צילום של  
סופי / דף אחרון של חשבון סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות / אישור   שבוןח/  4טופס 

 . ( תאריך מסירה סופית3; )היקפי ביצוע (  2) ;מועדי ביצוע (1) :מזמין העבודה בדבר
 


