
 
 

 

 

 

 קיבוץ כרמים -פרוטוקול סיור קבלנים
 23ה//2019מכרז פומבי מספר 

 

 2מספר פרוטוקול סיור קבלנים  נושא:

 הקמת גן משחקים בקיבוץ כרמים הפרויקטשם 

 117-18-01 מספר פרויקט:

 23ה//2019 מספר מכרז:

 29/08/2019 מתאריך:

 קיבוץ כרמים במקום:

 3 מתוך: 1דף 

 מועצה אזורית בני שמעון. -שני מויאל  משתתפים:

 .הנהלת קיבוץ כרמים -מוטי כוג'סטה

 קבלנים.
 

 הקדמה

 . הקמת גן שעשועים בקיבוץ כרמים, התקיים סיור קבלנים לפרויקט 9201אוגוסט  82-ביום, ב
 מהות העבודה ולו"ז הביצוע. לקבלנים הוסבר

 בלנים הינה חובה!ההשתתפות בסיור הק מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.

 

 סיכום, החלטות, הבהרות והנחיות

 תיאור מס"ד

  .מועצה אזורית בני שמעון -הפרויקט םיוז  .1

2.  
 צ'יפרוטאצל הגב' דנה ₪  500של  ורת סךמועצה האזורית בני שמעון תמבניתן לרכישה  -חומר המכרז

 .08-9915803 –מח' רכש והתקשרויות במועצה האזורית בני שמעון 
 לאחר סיור הקבלנים. 26/08/2019בתאריך  החלהומר ישת החרכ

3.  
אש"ח בתוקף לכל הפחות עד  00018,ערבות בנקאית אוטונומית בסך של המציע יצרף -ערבות מכרז

 נוסח המצורף למסמכי המכרז.לפי ה 08/12/19 -לתאריך ה

 כרז.ההצעות יוגשו בשיטת מילוי מחירים בכתב הכמויות כמפורט במסמכי המ -אופי המכרז  .4

5.  

 קבלני משנה וספקיםקבלן ראשי, 
ו/או חברות רשומות כחוק,  200 1בעלי סיווג מקצועי של ג'נם קבלנים ירשאים להשתתף במכרז ה

על הקבלן להגיש שנים לפחות.  3והקמת מתקני משחקים, בעלות ניסיון מקצועי של  המתמחות בייצור
נים לעבוד עימו בפרויקט וכן את הספקים את רשימת קבלני המשנה והספקים המיועדים ו/או המתוכנ

 העיקריים בפרויקט זה לאישור המזמין, מנהל הפרויקט, המתכנן והפיקוח. 

6.  
 -מסירת האתר

 .כפי שנראה בסיורו (IS-ASיום )הבמצב הקיים  את האתר להתחלת עבודה,ר לקבלן וימסהמזמין 



 
 

 

 

 

נקי מפסולת בניין, את האתר  ,ביצוע מושלם של העבודות המתוארותלמזמין לאחר הקבלן ימסור 
 יומני עבודה וכל האישורים הנדרשים.צירוף ב

7.  

 תכולות עבודה עקרוניות:
 עבודות עפר להסדרת גבהים ושיפעים .1
 התקנת מתקני משחק ומשטחי בטיחות .2
 התקנת תאורה .3
 ביצוע הצללה .4

8.  
, הביסוס, ודיםעמלחוזק ויציבות ה קונסטרוקטור ורכוללת תכנון וביצוע, הקבלן נדרש באיש -הצללה

 החיבורים, והמחברים.

9.  

 . ותחויב בבדיקת בודק מוסמך תותקן על גבי עמודי ההצללה -תאורה
סוג גופי התאורה יהיו מהדגם המצוין בכתב הכמויות ובמפרטים. על הקבלן להכין נק' חיבור למערכת 

 תאורה והמזמין יהיה אחראי להביא הזנת חשמל עד נקודת החיבור.
 הנחה. 10%גופי התאורה יתומחרו לפי מחירי דקל עם שינויים בסוג 

10.  

 .1498יעמדו בדרישות ת"י   -משטחי בטיחותמתקני משחק ו
 ויהיו בעלי תו תקן מכון התקנים.  התקנים מכון ה ואישור שלדיקבב מתקני המשחק ידרשו

 תחליף.אופציה לנטטי ובנוסף עבור גומי כיבכתב כמויות הקבלן ייתן מחיר עבור דשא ס
 שנים. 5-הינה להאחריות למשטחי הבטיחות 

 שנים. 7 -אחריות למתקני המשחק

 .10%המידה ויידרש, הקבלן יגיש הצעת מחיר לפי מחירי דקל עם הנחה של  -חיבור מים  .11

 עמודי עץ לשליפה. 6-בשטח קיימים שני עצי דקל )לא בוגרים( לכריתה ו  .12

13.  

 לוח זמנים
התארגנות,  -חודשים וכולל 4הינו  צו התחלת עבודהמ החל לוח הזמנים המעודכן לביצוע הפרויקט

המצאת כל  ,, ביצוע בשטח של כל המפורט בתכניות ובמפרטיםהרלוונטייםקבלת אישורים מכל הגופים 
  .הבדיקות והאישורים הנדרשים

14.  

 בטיחות
שות כללי הבטיחות הנוקשים ביותר חלים על הקבלן בכפוף לדרישות משרד העבודה, המשטרה וכל ר
ים יאחרת. על הקבלן לדאוג להעביר תדריכי בטיחות לכל העובדים בשפת האם שלהם, לדאוג לנעל

מתאימות, לאישורים ורישיונות מתאימים לצמ"ה ולמפעיליהם, להימצאות מנהל עבודה ומהנדס ביצוע 
נושא הבטיחות הינו באחריותו  מוסמכים ומאושרים ע"י משרד העבודה באתר בכל שעות העבודה. 

 הבלעדית של הקבלן.

15.  
חייב  ,ו/או מי מטעמוקבלני משנה אשר בשירות העבודה של הקבלן המבצע ו/או  -ציוד מכני הנדסי

באישורי מבחן תקינות שנתי של הכלים, צופר בזמן נסיעה לאחור ומפעילים בעלי רישיון נהיגה לכלי זה 
 רישיונות ציוד ומפעילים, ביטוח כלים וכד' טרם ביצוע העבודות. להציג תיק יהבתוקף. על הקבלן יה

לפני ובסיום כל שלב ביצוע, יש להודיע למפקח מראש לצורך בקרת התהליך, בדיקת  -בקרת תהליך  .16
 על חשבון הקבלן.תהיה העבודה ואישורה. עבודה שתבוצע ללא אישור המפקח תפורק ו

, ובכתב הכמויות פרויקט הינו כמצוין במפרטים הטכנייםמערך הבדיקות שיבוצעו ב -מערך בדיקות  .17
 כל הבדיקות הינן ע"ח הקבלן. -כאשר לפיקוח הזכות להזמין בדיקות נוספות 

18.  
 לחיבור מים וחשמל על חשבונו, כולל הרכבת מונים.  ידאגהקבלן  -חיבור מים וחשמל

קבלן בגין מים, חשמל וכו'  בסיום הפרויקט יש להביא אישור )שובר תשלום( המעיד כי כל חובות ה
 שולמו. 

הקבלן והמזמין יתאמו מראש נקודת עירום זמנית  לאתר מורשה. פסולת יש להציג אישורי פינוי -פסולת  .19
 ויחידה לפסולת עד פינויה לאתר מורשה.   



 
 

 

 

 

20.  
שאינן בכתב הכמויות יתומחרו ע"י הקבלן לפי מחירון דקל בניה במהדורתו האחרונה  -עבודות חריגות

 .20%פרט לעבודות רג'י שיתומחרו לפי מחירון דקל בהנחה של  10%ובהנחה של 
 עבודות חריגות לא יתומחרו בצורה אחרת! –הנ"ל מחייב את הקבלן 

ימים מיום אישור החשבון ע"י המפקח. כל  45תנאי תשלום של המועצה שוטף +  -תנאי התשלום  .21
 בודה.החשבונות יוגשו בצירוף חישובי כמויות ויומני הע

22.  
על הקבלן לעבוד ביתר זהירות באזורים  -בנוסף לאמור במסמכי המכרז -פגיעה בתשתיות קיימות

לתקן  ל חשבונועובאחריות הקבלן  בתשתית קיימת במקרה של פגיעה .בהם יש חשש לתשתיות קיימות
 באותו יום שבה נפגעה התשתית( ולהחזירה למצבה המקורי. ,)קרי מידיאת הפגיעה באופן 

23.  
הקבלן יקבל הוראות מפורטות מהמפקח ו/או ממזמין העבודה לגבי העבודות  -היקף העבודה לביצוע

בכתב  שמצויןמקרה הקבלן לא יבצע עבודות העולות בכמותן על כמויות החוזה כפי  לבצע. בכלשיש 
 הכמויות לחוזה ללא אישור בכתב מהמזמין.

24.  
רם הגיש הצעתו, עיין והבין את כל האמור בחוברת על המציע לוודא, כי בט -עיון והבנת החומר למכרז

זו לרבות כל מסמך המצורף אליה ושאינו מצורף וכן בתיאור הליך ההזמנה להגשת הצעות מחיר הרצ"ב 
 כחלק ממסמכי המכרז. על הקבלן למסור בהגשה חומר מודפס וחתום על כל נספחיו. 

במשרדי  ,המועצה ת המכרזים שלבתיב 12:00עד השעה  08/09/19הינו  -גשת המכרזמועד ה  .25
 המועצה האזורית בני שמעון וכמפורט במסמכי המכרז.

26.  
 09/19/30יך עד לתאר bns.org.ilshanim@שאלות והבהרות יש להעביר לדוא''ל   -שאלות המציע

 לא תתקבלנה שאלות לאחר מועד זה. ,0021:בשעה 
 שישלח במייל.רוטוקול פב 04/09/19 -מענה לשאלות והבהרות בעניין המכרז יינתן עד יום ה

27.  

 לסיכום,
 שהינםההנחיות שניתנו במהלך סיור זה באות לתת השלמה ו/או תוספת ו/או הדגשת חלק מהדברים 

כדי לגרוע, להקל או לסתור את חוזה פרוטוקול זה בא אין , פרויקטהחשובים לקידום וביצוע 
ורטות במפרטים הטכניים, כתבי ההתקשרות של הקבלנים מול המזמין ו/או הנחיות אחרות המפ

  כניות.תאו ה/הכמויות ו

 

 

 בברכה, 
 מועצה אזורית בני שמעון

 מחלקת הנדסה

 ;נוכחים  :העתקים

 


