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 101/2019פרוטוקול סיור קבלנים למכרז מספר 

 אספקה, תכנון, אישור, ביצוע ואחזקה של שירותים ציבוריים יבילים מכרז ל

 משרדי מוריה מקום:  שירותים ציבוריים יבילים פרויקט:

 יוסי חזקיה  רשם: סיור קבלנים: דגשים והבהרות למכרז  נושא: 

  04.03.2020 תאריך:  

 נוכחים: 
מונל כץ, יוסי טובול, אלי בראשי, שם טוב רחמני, ירמי אפשטיין,  

 ינון מליחי, יוסי חזקיה. 

 קבלנים לפי רשימה )לא מצורף( 

למשתתפים, מאיה עמנואל תור, אורנה פיינגולד, גילי גורני, עדי    תפוצה:
 הדר. 

 

 הדגשות והבהרות למכרז מס'

 ניתנה סקירה של הפרויקט ע"י המתכננים ודגשים של נציגי מוריה ומנהל הפרויקט.  .1

מיקומים להצבת שירותים ציבוריים   10 -כהובהר כי מדובר על חוזה מסגרת ובשלב זה קיימים  

 ובהמשך ייתכן ויתוכננו מיקומים נוספים ברחבי העיר.

למרות האמור הובהר כי מוריה אינה מתחייבת להזמין מבני שירותים ציבוריים בכמות כלשהי  

והחלטה בנוגע להזמנת מבני השירותים בפועל וכמות המבנים יהיו בהתאם לשיקולי תקציב, 

 קולים נוספים של המזמין.זמינות ושי

 על המציעים לעיין היטב במסמכי המכרז, טרם הגשת הצעתם.   .2

 : בטיחות  .3

הוסבר למשתתפים כי העבודות מתבצעות באזורים אורבניים צפופים הכוללים כבישים  .א

פעילים והולכי רגל, ותשתיות רבות, וכי על הקבלן לעבוד בהתאם להסדרי התנועה הזמניים 

 קבלן הפיתוח בדגש על גידור ומעברים בטוחים להולכי רגל ומשתמשי הדרך.  שיוצבו על ידי

מוסדרים ולהקפיד על ציוד מגן אישי הודגש שעל הקבלן לעבוד בהתאם לנוהלי העבודה  .ב

 תקני בתחום הפרויקט, וכן לבצע ניקיון בסוף כל יום.

על הקבלן להכין תסקיר בטיחות ולאשרו לפני תחילת הביצוע וכן להציג ממונה בטיחות,  .ג

 מנהל עבודה והסמכות של הפועלים לעבודה בגובה. 



 
 

 

 הדגשות והבהרות למכרז מס'

 המשך בטיחות: 

צוע עבודות )הנפה וחיבורי ככל שעבודות קבלן הפיתוח )מטעם מוריה( יהיו במקביל לבי .ד

תשתיות וכדו'( של הקבלן הזוכה במכרז זה, הקבלן הזוכה במכרז זה יהיה הקבלן הראשי 

 לנושא הבטיחות ויידרש לתאם את העבודות מול קבלן הפיתוח. 

 : דגשים של מנהל הפרויקט )יוסי חזקיה(  .4

תהיה הקפדה רבה על לוחות הזמנים ואיכות הביצוע בהתאם לפרטים, לתוכניות  .א

 ולמפרטים.

הובהר כי הסדרי תנועה זמניים יתוכננו על ידי קבלן הפיתוח ועל המציע לשירותים  .ב

 הציבוריים לעבוד בתיאום מלא עם קבלן הפיתוח. 

משאיות להנפה מודגש שטיפול בהוצאת אישורים על ידי גורמי עירייה/משטרה להעמדת  .ג

של מבני השירותים וכן כל הטיפול בהובלה יבוצע על ידי המציע לרבות טיפול באישורים 

 ובביצוע ההסדרים, הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד. 

הוסבר כי יתכן והמזמין יתכנן הסדרי תנועה בעצמו אולם האחריות בכל מקרה תהיה על 

 לוודא  כי ההסדר מתאים למהות העבודה(. הקבלן )באחריות הקבלן גם 

הובהר כי מדובר על חוזה מסגרת ולפיכך לא בוצע תכנון למיקום של מבני השירותים  .ד

וכמות התאים, לכן לכל מיקום למבני שירותים תימסר טרם תחילת העבודה תוכניות 

 מפורטות לביצוע. 

איכות גבוהה הוסבר ששיטת המכרז הינה שיטה של מכרז איכות וקיימת חשיבות ל .ה

ונראות המבנה, כאשר במסמכי המכרז קיימת טבלת דירוג מפורטת )אין אופציה להגשת 

 הצעת מחיר / הנחה / תוספת(.

הובהר שבהתאם למפורט במכרז על המציע להמציא בעת מתן הצעתו מסמכים נדרשים  .ו

לצורך דירוג וועדת האיכות למכרז אשר הם שונים מהמסמכים הנדרשים להמציא 

 אישורו כספק זוכה ועל המציע לעיין היטב במכרז מה המסמכים הנדרשים. לצורך

כפי שהוסבר מכיוון שמדובר על מכרז איכות תואמה וועדת איכות לבחינת ההצעות  .ז

וזימון מתאים יישלח למציעים בהתאם, על המציעים לשריין מועד זה,  5.4.2020לתאריך 

תנקד על סמך הנתונים שהוגשו בפניה  ככל שלא יגיע נציג מטעם המציע למועד זה הועדה

 בלבד בעת הגשת ההצעות. 

הובהר כי העבודה של מבני השירותים הינה עבודה קומפלט לכל העבודות לרבות תכנון,  .ח

 אישור וביצוע וכי רק סעיפים שמתומחרים בנפרד בכתב הכמויות ישולמו בנפרד.

ינו קומפלט ליחידה לפי הובהר כי המחיר בכתב הכמויות שמצוין עבור מבנה שירותים ה .ט

כמות התאים שיבוצעו למעט התוספות הנלוות, וכוללת את כל העבודות במלואן, לרבות 



 
 

 

 הדגשות והבהרות למכרז מס'

הובלה, הצבה, תוכנית הביסוס, מיקום, חיבורי חשמל/ביוב/מים בהתאם לתוכניות 

 הפיתוח שימסרו, וכולל כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה במלואה. 

ן שלו והביסוס עצמו( הינו חלק מהצעת הקבלן ולא הודגש כי ביסוס המבנה )התכנו .י

יתומחר בנפרד, הודגש כי מוריה תבצע באמצעות קבלן הפיתוח מטעמה את הפיתוח 

ס"מ אספלט/ ריצוף, ככל שהביסוס הנ"ל לא  5ס"מ  +  45לרבות שכבת מצעים של 

יספק הקבלן הזוכה במכרז זה יידרש לבצע את כל הנדרש לצורך ביסוס המבנה ללא 

 תוספת תשלום כלשהי. 

הוסבר שבהתאם לסעיפי המכרז קיימת אפשרות לתכנון חשמל סולארי למבנה ועל  .יא

המציע לתכנן את גודל וסוג המשטח הסולארי בהתאם לצריכת החשמל לכל סוג של 

מבנה שירותים וכחלק מאחזקת המבנה התשתית הסולארית תתוחזק על ידי הספק 

 כרז. הזוכה בהתאם למפרט האחזקה המובא במ

הובהר כי פילר החשמל לרבות פילר חברת החשמל ומנה שעון המים יהיו בתוך המבנה  .יב

 כחלק מתכנון המבנה בהתאם לדרישות המכרז. 

הובהר כי החוזה כולל גם תקופת אחזקה וכן אופציה )של המזמין( לאחזקה נוספת  .יג

למספר שנים בהתאם לתנאי המכרז. תשומת לב המשתתפים לחוזה האחזקה שצורף 

 מסמכי המכרז ולתנאיו. ל

הודגש כי הקבלן נדרש להכין תכנון לרבות קבלת אישורי בטיחות, נגישות וכן אישור  .יד

 מהנדס בניין / חשמל למבנה.

סוגים של מבני שירותים )אוטומטים ולא אוטומטים( וכמות  2הודגש כי במכרז יש  .טו

קום התאים בכל מיקום ייקבע בהתאם לתכנון המוצע שייבחר ובהתאמה לכל מי

 בהתאם להחלטת המזמין בלבד.

הודגש כי המציע יכול לתת הצעה לסוג אחד של מבנה שירותים, ולא מחוייב לתת הצעות  .טז

 לשני הסוגים הרשומים לעיל.

יש להקפיד כי כל מסמכי המכרז ובכלל זה טפסי ההזמנה להציע הצעות יהיו מלאים  .יז

 וחתומים ע"י הקבלן בהגשת הצעתו למניעת פגמים בהצעה.

וסף לאפשרות לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מוריה, ניתן לעיין בחומר בנ .יח

המכרז )ללא תשלום( גם בתיאום עם מנה"פ. לתיאום האמור יש ליצור קשר במספר 

052-4022508  . 

מוגבלים וההנפה למיקומים אלו הודגש לקבלן כי חלק מהמיקומים הינה בשטחים  .יט

דורשת תיאומים ושימוש במנופים וקיימת חשיבות למשקל הכולל של המבנה, על כן על 



 
 

 

 הדגשות והבהרות למכרז מס'

הקבלן לעבוד בזהירות מרבית ולבצע את כל הנדרש על מנת להימנע מפגיעות במבנים 

 ובתשתיות )עיליות(. 

הפרויקט  הודגש לקבלן כי העבודות נדרשות להיות מתואמות עם הגורמים בגבולות .כ

 בדגש על תושבים ומשטרה.

על הקבלן לבצע תיעוד באמצעות צילום וידאו בנוכחות המפקח של כל האתר טרם  .כא

דיסקים עם קבצי הוידאו. במהלך הצילום  3כניסתו לביצוע העבודות ולהעביר לפיקוח 

הקבלן נדרש להקריא את שמות הרחובות )התיעוד כלול במחירי היחידה השונים ולא 

 פרד(.ישולם בנ

הוסבר כי הפיתוח יבוצע על ידי קבלן הפיתוח אשר דואג לעצמו לשטח התארגנות  .כב

ובמידה והמציע יידרש לשטח התארגנות מעבר לקיים לקבלן הפיתוח עליו לאתר בעצמו 

שטח התארגנות ולטפל בנושא האישורים הנדרשים ישירות מול הגורמים הרלוונטיים, 

 על חשבונו ועל אחריותו. 

גש שמדובר בפרויקט עירוני בעל חשיבות רבה לטובת העיר ותושביה, מודגש הוסבר והוד .כג

כי העבודה הינה מורכבת ודורשת ליווי צמוד של גורמים עירוניים כמו גם התנהלות מול 

תושבים וגורמים שונים. מובהר כי ייתכנו גם עיכובים בביצוע העבודות בגין האמור, 

 בה שהיא.אולם לא תשולם הארכת משך ביצוע מכל סי

הוסבר כי עקב המורכבות של עבודות במרכז העיר ואזורים צפופים המגבילים את  .כד

התניידות הכלים והחומרים בשטח, הקבלן יידרש לעבוד בכלים קטנים ובעבודות ידיים 

 לפי הצורך, כשהכל כלול בסעיפי החוזה ולא תשולם לו תוספת בגין כך. 

תשתיות השונים, כשעלויות הפיקוח כלולות העבודות יבוצעו בתיאום ופיקוח של גורמי ה .כה

במחירי היחידות השונים ולא ישולם לקבלן בעבורם בנפרד. מודגש כי תוואי התשתיות 

הקיימות המסומן בתוכניות הינו תוואי משוער בלבד, וכי באחריות הקבלן לחשוף את 

 התוואי המדויק ולסמנו טרם  תחילת החפירה.   

 :שאלות ותשובות  .5

 ניתן לשנות את מחירי היחידה? : האם שאלה

: מדובר על מכרז איכות, אין שינויים ביחס למחירי היחידה והזוכה יקבע בהתאם תשובה

 למבחן איכות כאמור במסמכי המכרז.

)תא  1.1.1.0020כמו כן, הובהר כי ישנה טעות בין המחיר בכתב הכמויות למחיר היחידה בסעיף  

₪ כאמור בחלק הכללי של  350,000לסעיף זה הינו תאים( וכי המחיר הקובע  2שירותים עם 

 המכרז.

 : האם ניתן לקבל את דו"ח הקרקע והנחיות הביסוס?שאלה



 
 

 

 הדגשות והבהרות למכרז מס'

: כפי שהוסבר ונרשם בתנאי המכרז, מדובר על מכרז לתכנון, חברת מוריה לא מספקת  תשובה

ויות  מתכננים כלשהן והתכנון יבוצע על ידי הקבלן הזוכה, למען הסר ספק עלות התכנון ועל

 נלוות לא ישולמו בנפרד והם נכללות במחירי היחידה השונים.

 : האם ניתן לדחות את מועד הגשת המכרז? שאלה

 : לא ניתן, אין שינוי ביחס למועד המקורי. תשובה

ההערות, השינויים והתוספות המפורטות על הקבלן להביא בחשבון בעת מתן הצעתו את כל   .6

בפרוטוקול סיור קבלנים זה. אלא אם נאמר במפורש אחרת, כל האמור בפרוטוקול כלול במחירי  

 היחידה השונים ולא ישולם בנפרד.

 

, יש לצרף מסמך זה להצעת הקבלן יחד עם יתר 101/2019זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז מסמך 

 מסמכי ההצעה כשהוא חתום על ידי המציע. 

                ______________      _________________ 

 חותמת + חתימה            שם המציע                         

 

 


