
  

  

  

  מי שמר, חולוןבי"ס נע –פרוטוקול סיור קבלנים 

  2020/21/10 פרוטוקול מתאריך:

  מספרנו:

  3מתוך   1דף  

  תפוצה:  :נוכחים

  נוכחים  אופק הנדסה –יוני ריעני   ל חולוןל חכ"סמנכ" –פרדי שטרייט  ינג'א

  ל חולוןחכ" –נדרשים   אופק הנדסה –קובי לאון   ל חולוןחכ" –דרור עמית 

  חולון עיריית –נדרשים   הנדסהאופק  –לון עפגין א  קבלנים

  אופק הנדסה: נרשם ע"י

  דיון/החלטה  מס'

1  

י"ס נעמי ב, לקבלת הצעות לבניית משרדי החברה הכלכלית לפיתוח חולוןבהתקיים סיור קבלנים  10/12/2020בתאריך 

   .8/2020מס' פומבי מכרז , שמר, בחולון

  .וניתנו דגשים מתוך חוברת המכרזהפרוייקט על למשתתפים  בוצעה סקירה

2  
  :זרכישת המכר

  שלא יוחזרו., ₪ 5,300ולון תמורת ח לחכ"במשרדי את מסמכי המכרז ניתן לרכוש 

3  

  תנאים כלליים:

 :ביצוע העבודות יעשה בשני שלבים

  'פיתוח שצ"פ 1ף ג+ עבודות פיתוח א 1ביצוע עבודות אגף  –שלב א +  

  '2+ עבודות פיתוח אגף  2ביצוע עבודות אגף  –שלב ב. 

  

  .(התקבל היתר) תחילה יינתן צו התחלת עבודה לביצוע שלב א' בלבד

  

התחלת עבודה לביצוע עבודות החברה תהא רשאית (אך לא חייבת), לפי שיקול דעתה הבלעדי להוציא לקבלן צו 

  .חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה לביצוע עבודות שלב א' 24שלב ב' בתוך 

חודשים או יותר לאחר הוצאת צו  12מובהר כי ככל שצו התחלת העבודה לביצוע עבודות שלב ב' ייצא (ככל שייצא) 

וע עבודות שלב ב' יעודכנו, פעם אחת בלבד, התחלת העבודה לביצוע עבודות שלב א', אזי מחירי העבודה בגין ביצ

במועד הוצאת צו התחלת העבודה לשלב ב', בהתאם לעלייה במדד מחירי תשומות הבניה למגורים, הידוע במועד 

  הוצאת צו התחלת העבודה לשלב א'.

 15מן של הזוכה יידרש לבצע ולהשלים את כל עבודות שלב א' (לרבות התקנת כל המערכות ואישורן), בתוך פרק ז

  .החל ממועד מתן צו התחלת עבודה חודשים

 13הזוכה יידרש לבצע ולהשלים את כל עבודות שלב ב' (לרבות התקנת כל המערכות ואישורן), בתוך פרק זמן של 

  .החל ממועד מתן צו התחלת עבודה חודשים

4  

 (הבהרות שניתנו בסיור):על סדר היום 

 מן:קלכד, הפרוייקט יבוצע בשני שלבים ) 4.1(

 :'שלב א 

  רמ 3,100-כ –ביה"ס ' שלב אבינוי" 

  מ"ר 4,500-כ –חצר ביה"ס  שלב א'פיתוח 

 מ"ר 2,560-כ –צ"פ פיתוח ש 

  

 בב של:' 

  מ"ר 002,1 -כ –בינוי שלב ב' ביה"ס 

  ר.מ" 780 -כ –פיתוח שלב ב' חצר ביה"ס  
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4  

  (המשך)

 :לקבלן תנאי סף ) 4.2(

  (מינימלי) 5קבוצה ג' 100ענף הוא קבלן רשום בעל סיווג. 

  4לפחות ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  1.1.2017שמיום הוא השלים, במהלך התקופה 

, בהיקף מבנים של גני ילדים ו/או בתי ספר ו/או מוסדות חינוך אחרים ו/או מבני ציבור אחריםפרויקטים של 

(לא כולל מע"מ), כאשר ההיקף הכספי של לפחות אחד מן הפרויקטים  ₪ 80,000,000של לפחות  כוללכספי 

 (לא כולל מע"מ). ₪  25,000,000על לפחות  הנ"ל עמד

  הסתכם, לכל 2019 – 2017, בשנות הכספים מפעילותו בתחום הבנייהשלו,  הממוצעהמחזור הכספי השנתי ,

 (שנתי) לכל אחת מהשנים הללו. בממוצע(לא כולל מע"מ), ₪  25,000,000הפחות, בסך של 

  שקלים חדשים)חמש מאות אלף ( ₪ 500,000של הוא צירף ערבות בנקאית. 

 השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז, ואין לו בהווה, סכסוכים משפטיים עם החברה  10-לא היו לו ב

  ו/או עם העירייה, שעניינם הפרת חוזה על ידו ו/או ביצוע עבודות מהסוג מושא המכרז בצורה לקויה.

 .הוא רכש את מסמכי המכרז 

ואישורים הנדרשים על פי כל דין מכל גוף ו/או רשות מוסמכת, תחילת ביצוע העבודות מותנה בקבלת היתרים  ) 4.3(

 לצורך ביצוע הפרוייקט.

חיצוניים /עיריית חולון/חכ"ל חולוןבמהלך ביצוע העבודות, באחריות הקבלן לקבל אישורי עבודה מגורמי  ) 4.4(

 במידת הצורך.

 .ע"פ המצויין במסמכי המכרז ,בסיום העבודות, באחריות הקבלן להמציא את כל האישורים הנדרשים ) 4.5(

עבור המזמין  ו/או) ד'וכ המעבדאישורי כל הבדיקות הנדרשות מתוקף העבודה (כגון אישור בודק חשמל/ ) 4.6(

), יבוצעו וכד' (כגון: כיבוי אש )  ו/או עבור אישור הרשויות השונותוכד' 1001(כגון: תווי תקן למוצרים או בדיקה 

 ע"ח הקבלן ללא תשלום נוסף ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו.

, מכרזההמצורף לחומר ירוקה  פורט בתכניות ובנספח בניהע"פ המ כללי בנייה ירוקהיבנה לפי הפרוייקט  ) 4.7(

חשב הפרה יתנאי מהותי לביצוע העבודות והפרתו תהנ"ל הינו . טבסיום הפרוייק ו תקן ירוקתטרה לקבל מב

 יסודית של החוזה.

 ,מהנדס ביצוע נהל עבודה,עוזר מ ,עסיק צוות ניהול מקצועי הנדסי אשר כולל: מנהל עבודהעל הקבלן לה ) 4.8(

באישור כשירות בתוקף, לאחר מעבר השתלמות ענפית בבניה וניסיון  יםממונה בטיחות המחזיקו יועץ בטיחות

 .מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודות נשוא מכרז זה

ט , ע"פ המפוריה אחראי ליישום הנחיות וביצוע מעקב ובקרה יומיומייםשיהלמנות "ממונה קורונה" על הקבלן  ) 4.9(

 מסמך התו הסגול לאתרי בנייה המצורף לחומר המכרז.ב

 ניתן להעסיק עובדים בעלי רישיון כדין ואישורי עבודה מתאימים, בלבד.  ) 4.10(

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן ויידרש לעבודה בצוותים מתוגברים וכל זאת על מנת לעמוד בלוחות  ) 4.11(

 ם תוספת.לוהזמנים ועל כך לא תש

ל כשילוט אתר ו, שירותים מפקח,משרד ל ,משרד באתרהאתר, הצבת  גידורבנפרד עבור לא ישולם יובהר כי  ) 4.12(

 ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו. במסמכי המכרזורט המפדבר אחר 

 .ימים מקבלת צו התחלת עבודה 15-לא יאוחר מ -תחילת העבודות  ) 4.13(

שלט אתר, משרד אתר, משרד למפקח, שירותים ם מיקו לפינוי פסולת דרכי גישה ושינוע, מיקום מכולה ) 4.14(

  הפיקוח.חברת עם  מולעובדים יתוא
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 הצעת מחיר:

 ם:יחיד לשני השלבא ,)בלבד(הנחה % -הצעת המחיר תינתן כ

 מע"מ+  ₪ 20,533,759.4 -' אשלב ומדן עלות א. 

  מע"מ+  ₪ 9,937,394.6 –שלב ב' אומדן עלות.  

בשני עותקים, אליהם יצורפו כל יתר מסמכי ההצעה (לרבות  ו) יוגש1טופס ההצעה והצהרת המשתתף (נספח א'

  .במעטפה –הדיסק און קי וקובץ כתב הכמויות המודפסים) 

6  

  עבודה עם מערכת רמדור:

הזוכה . "), הכוללת יומני עבודה ממוחשביםהמערכתלניהול פרויקטים (להלן: "ובדת עם מערכת 'רמדור' עהחברה 

מע"מ ₪ +  225יידרש לרכוש על חשבונו הבלעדי רישיון שימוש במערכת למשך כל תקופת ההתקשרות (בעלות של 

  . הדרכה חינם.)לחודש

7  
הקבלן יאשר עם מפקח הפרויקט ו/או האדריכל ו/או היועצים, את תכניות הביצוע שנמסרו ובאחריותו לאמת את 

  המידות והתוכניות טרם הביצוע ולהודיע על כל שינוי ו/או סטייה.

  , על בסיס יומי.באחריות הקבלן לדאוג לניקיון סביב איזור העבודה ולבטיחות העוברים והשבים  8

09  

 :לוחות זמנים

  16:00שעה  20/12/2020: שאלות הבהרה. 

 לתאריך, עד החכ"לבמסירה אישית (לא לשלוח בדואר) בתיבת המכרזים שבמשרדי  את ההצעות יש להפקיד 

 . 12:00שעה , 04/01/2021 -ה

  שתוגש לאחר המועד הנ"ל תפסל ולא תובא לדיון.הצעה  

  

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור בו, ככל שיש בהן שינוי לעומת 
הוראות המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז הניתן במכתב זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי 

  וינו במסמך זה במפורש.המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צ

  

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון בהגשת 
  הצעתו. 

  

  כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת. ,על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה להצעתו
  

  

 _______________________        _______________________  

  תאריך                             חתימה וחותמת

  


