
 

1 
 

 ' אלול, תשפ"א ד

 2021אוגוסט,  12

 

שיפוץ מבנה קיים במושב    – 12/2021פרוטוקול כנס מציעים למכרז פומבי מס' 
 בית זית וביצוע התאמות עבור בית הקהילה 

 

לשיפוץ מבנה   12/2021, נערך סיור מציעים למכרז פומבי  10:00בשעה     9.9.2021בתאריך  ביום שני  
 קיים במושב בית זית וביצוע התאמות עבור בית הקהילה 

   נציגי המועצה:

 מטה יהודה.אזורית אגף פיתוח מועצה , מנהלת שרית עוזרי 

 מועצה אזורית מטה יהודה.אלדן שמואל, רכז תחום בינוי, 

 מטה יהודה.  אזוריתמועצה מירי דדון, רכז פרויקטים ביישובים, 

 מזכיר מושב בית זית. , אלון שתיל

 עופרים חב' לניהול בע"מ.חברת   - ל פרויקט מנה    ,קזאז עופר

 

 שנכחו:חברות /הקבלנים 

 קטעי  תומר בע"מ. 

 גלעד דוגה בע"מ. 

 יצחק דדש בע"מ.

 יתדות שיפוצים. 

 יאיר אבו. 

 עודד רבי. 

 סמיח סבע עבודות קבלניות. 

 אגרגט בע"מ. 

 מ.ח. זואהרה 

 

 הנקודות שעלו בסיור: להלן סיכום הכנס כלל הסבר כללי על מהות העבודות במסגרת המכרז ו

 לאחר הגעת כל הקבלנים המשתתפים.  10:15הסיור התחיל בשעה  .1

 המשתתפים.הקבלנים התבקשו לרשום את פרטיהם באופן קריא וברור בטופס רישום  .2

ורק המשתתפים בכנס רשאים לרכוש את   .3 כנס חובה  כי מדובר בכנס קבלנים שהינו  הודגש 
 חוברת המכרז.

הודגש כי יש לוודא עמידה בתנאי הסף להגשת ההצעות, כפי שהם רשומים במסמכי המכרז   .4
פרויקטים  (  3)המציע הינו בעל ניסיון מוכח, של שלושה    "  -1.3בדגש לסעיף    -(2) מסמך    3בעמוד  

כאשר ההיקף הכספי     1.1.2018ציבור החל מתאריך    לפחות, של הקמה ו/או שיפוץ של מבני
 ."₪ כולל מע"מ 2,000,000יפחת מסך של  של כל פרויקט לא

 הודגש להקפיד על הגשת כל המסמכים הנלווים, על פי המפורט במסמכי המכרז.   .5
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 יש להקפיד ולחתום על כל דף במסמכי המכרז. הודגש כי  .6

ההנחה שיש לציין היא עבור כל  .  יש להקפיד לציין אחוז הנחה ) הפחתה( ולא תוספת לאומדן .7
בנפרד. ובמידה וקבלן מעוניין לתת הנחה אחידה עדיין יש לציין בבירור כי מדובר פרק ופרק 

 כמו כן הוגדש כי יש לערוך תחשיב לאחר הנחה בצורה מדויקת. הנחה בכל פרק ופרק.

₪ על פי הנוסח המצורף. יש להקפיד להגיש   30,000יש להגיש עם ההצעה, ערבות להצעה ע"ס   .8
הרשום הנוסח  פי  על  הצעה  המצוין    ערבות  המדויק  לתאריך  עד  ובתוקף  המכרז  במסמכי 

 במסמכי המכרז. 

 . 0041:בשעה  18.8.2021האחרון להגשת שאלות בנוגע למכרז, הינו הודגש כי המועד  .9

ולא תתקבלנה הצעות לאחר    12:00בשעה    2.9.2021האחרון להגשה הינו  הודגש כי המועד   .10
 המועד הרשום, אף לא בדקה מאוחר יותר. 

לגבי המכרז יתקבלו בכתב בלבד לדוא"ל הרשום במסמכי המכרז, עד לתאריך הרשום  שאלות  .11
 במסמכי המכרז. 

 מיליון ₪ כולל מע"מ, ולא יהיו חריגות מעבר להיקף כספי זה.   2כי היקף הפרויקט הינו  דגש  הו .12

 חודשים(. 4 -יום )כ 120לוח הזמנים לביצוע הפרויקט הינו   .13

שדגש  הו .14 המכרז  לקבלנים  ו מסמכי  תוכניות  לצפ הכוללים  זמינים  הכמויות  באתר  יכתב  יה 
 המכרז.  המועצה וניתן לעיין בהם בטרם רכישת

ניתן לקבל את מסמכי   .15 ולאחר הצגת קבלה  במועצה  רכישת המכרז תבוצע במחלקת הגביה 
 המכרז אצל מירי דדון באגף הפיתוח. 

ז בצורה מוקפדת ומושלמת  הקבלנים התבקשו לתשומת לב מיוחדת להעברת מסמכי המכר .16
 . חתימה בכל דף מדפי המכרז וכן על התוכניותובדגש על  

מנה"פ הציג את תכנון הפרויקט לנוכחים , הוסבר כי באחריות הקבלן בתחילת הבצוע לאשר   .17
 לו"ז עם המפקח.

כל חיי הפרויקט, עלה    הוסברה חשיבות וחובת נוכחות מנהל עבודה מוסמך במשך ובמהלך, .18
 חוק. פ"י בטיחות בעבודה כנושא מהותי אשר באחריות הקבלן להקפיד ולקיים ע נושא 

  ס הוסבר לנוכחים שמנהל עבודה מטעם הקבלן ירכז אישורי בטיחות וינהל יומן עבודה על בסי .19
יום יומי במהלך הבצוע , וכי באחריות הקבלן שעובדיו ועובדי קבלני משנה מטעמו או שלא  

מתאימה   הכשרה  עם  יהיו  ויהיומטעמו  בטיחות  בהיבט  העבודה    ןריענו אישור    עם   לבצוע 
 בטיחות בתוקף לשנה האחרונה. 

  מיקום הובהר  כי  לוגיסטיים ,  האת האפשרויות לנושאים  ו  סביבת הפרויקטהוצגה  הנוכחים   .20
לשמור בקפדנות על סביבת  הזוכה תהיה האחריות    וב ועל הקבלן  שהינו כניסה ליהפרויקט  

ובטוחה   נקייה  הפרויקעבודה  חיי  כל  כן  לאורך  כמו  להט.  שיוגדר שטח  בת מכולת  צהובהר 
וע ע"י  טח לוגיסטי שיקבע בתחילת הבצוע  ש הקבלן בסמיכות לל חשבון  פסולת אשר תגודר 

 בצמוד למבנה. 

, וכי לדרישת    שה הובהר לקבלנים שבצוע העבודות יע .21 בהתאם ובהקפדה על מסמכי התכנון 
יוחדים כגון ציוד מיזוג אויר, לוחות חשמל, פרטי  המפקח יובאו לאישור מראש אלמנטים מ

 בצוע לאלמנטי אלומיניום . 
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קומפלט, .22 סעיפי  לקבלנים שמחיר  והובהר  דגש  פרק    הושם  סעיפי  ובפרק    24בכתב הכמויות 
הנחיית המפקח עד לבצוע מושלם לשביעות  בהתאם להריסות ופירוקים משמען בצוע העבודות  

 התכנון.   פ"יבצוע הפרויקט ערצון הפיקוח ואיפשור מלא של 

שהפרויקט    הודגש .23 יועץמלקבלנים  ידי  על  ו  אושר  המזמין  מטעם  הזוכה  בטיחות  הקבלן  על 
המערכות כמקובל בהליך אישור כבוי  לכל    אישורי בדיקות מעבדה מוסמכתלהמציא את כל  

ן  על הקבלנים באחריותם ועל חשבונם , בין אם מופיע כסעיפים בכתב הכמויות ובי, זאת  אש
לא ויש  אם  בדיקות,.  הפרויקט  בסיום  לאישור    להציג  ועד  לצורך  מהערות  נקיות  מעבדה 

 האיכלוס. 

מים , אחר , יתבצע    חשמל,  של ספקי תקשורת, ידרש בהסתת/ אספקת  תשתיות י טיפול ככל ש .24
 ע"י ובאחריות הקבלן . 

 

 
 האמור במסמך זה.יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר 

 בשאר מסמכי ופרטי המכרז, לא יחול כל שינוי. 
 

 יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים.
 

 יש לצרף את מסמך זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת מסמכי המכרז. 
 
 

 חתימה וחותמת המציע: _______________________
 

 

 

 

  ל פרויקט מנה, רשם: עופר קזאז
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