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  סכום דיוןסכום דיון
 
 

ורך אגם   ::  פרויקטפרויקט לא ב קטע מערבי  לת שלב  י וח טי ורך אגם פת לא ב קטע מערבי  לת שלב  י וח טי פת

ירוחם  ירוחם פארק    פארק 

מס    02מכרז מס מכרז  /2020    

  22/06/2020 

    סיור קבלניםסיור קבלנים  נושא הדיון :נושא הדיון :

  עמודיםעמודים       מנהלת פארק אגם ירוחם +סיור בשטח   נערך ב :נערך ב :

 3   22/06/20  בתאריך :בתאריך :

 
 

  ::נוכחיםנוכחיםמציעים מציעים    נוכחיםנוכחים

 חברהתפקיד/ שם  תפקיד/חברה שם

  מפקח א. אפשטיין   שמולביץעימנואל    רשות הניקוז שקמה בשור   עמיר ססלר 

  מנה"פ א .אפשטיין  רונן בוירסקי    מנהלת פארק אגם ירוחם  עדי מרסיאנו 

     קבלנים ,מציעים 

 
 

 מועד אחריות נושא מס
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 כללי:

  וחם משרד מנהלת פארק אגם ירהתכנסות  . 

 .הועברה רשימת נוכחות בין המציעים 

 רשות הניקוז שקמה בשור : היזם . 

 חומר המכרז ניתן לרכישה לכל קבלן העומד בתנאי הסף,  :חומר המכרז

רכישת ,)אשר לא יוחזרו( ₪  1,000תמורת סך של  רשות הניקוז במשרדי 

  30/06/20החומר ניתנת עד לתאריך 

  או לחילופין  על הקבלן  200בענף  1-גלי סיווג קבלנים בע :( 5)עמוד תנאי סף

קודם בביצוע עבודות שבילי בטון כפי שקיימים בפארק וניסיון  ןלהציג ניסיו

 בעבודות נגרות הצללות וחישובים סטטים 

 ותנאי סף להגשת סיור חובההובהר כי סיור הקבלנים הנו : סיור קבלנים ,

 הצעה.

 בדף הריכוז הסופי הנחה מתן  הצעות המחיר יוגשו בשיטת :שיטת המכרז

, לא יעלה לדיון סוגיה של מחיר לסעיף כזה או אחר בכתב  בכתב הכמויות 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                     

C:\Users\ronenb\Desktop\פוטוקול סיור קבלנים טיילת שלב ב פארק אגם ירוחם.doc 

 

 

 

 מועד אחריות נושא מס

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 הכמויות 

 על המציע לוודא כי בטרם הגשת הצעתו, עיין  :עיון והבנת החומר למכרז

והבין את כל האמור בחוברת המכרז, לרבות כל מסמך המצורף אליה כחלק 

 ממסמכי המכרז.

 250,000יש לצרף ערבות בנקאית ע"ס  :ערבות בנקאית   ₪ 

 לוחות זמנים למכרז : 

, ולא יאוחר מהשעה 01/07/20לתאריך : עד הגשת שאלות הבהרה למכרז

 amir@besor.org.il , הגשה למייל 12:00

 . 05/07/20עד לתאריך  :מענה לתשובות

 :0012ולא יאוחר מהשעה  /07/2007לתאריך : עד הגשת המכרז

 חודשים ממתן צו התחלת  6לוח הזמנים לביצוע  :לביצוע לוחות זמנים

 , עבודה

 :אודות תכולת  עמיר ססלרניתנה סקירה מקיפה של  תכולת הפרויקט

פארק האגם תוך הן בסיור בשטח והן במשרדי ומרכיבי הפרויקט העבודה 

 , מתן דגש על הפרטים וביצוע שבילי הבטון 

מטר משולבת  700-טיילת לאורך כתכולת העבודה כוללת פיתוח :לסיכום 

 ועוד אלמנטים ריהוט גן בשבילי בטון ,כביש אספלטי ,פרגולות הצללה ,

 

 סיור בשטח הפרויקט: .2

 וקרבת העבודות ח הפרויקט, והוצגה מורכבות העבודה בוצע סיור בשט

ת שלב א שכבר הושלמה לללכת לטיי , בנוסף הוצע למציעיםלמימי האגם 

 ולראות דוגמאות של שבילי בטון 

 באחריות הקבלן לבצע את כל התאומים הנדרשים אומים בשלב הביצועית :

, וכל גוף נוסף שיידרש, לצורך  חברות התשתיות הרלוונטיות ע"פ חוק מול 

 .כולל קבלת היתרי חפירה מאושרים מאותם גורמים  ביצוע העבודות

 תכנית התארגנות מפורטת : הקבלן יגיש לאישור המפקח אתר התארגנות . 

 לפני תחילת הביצוע על הקבלן לבצע מדידת מצב קיים  :מדידת מצב קיים

 ולהעביר לבדיקה ואישור הפיקוח 

 :מטר  2על הקבלן להציב גדר אסכורית בגובה סביב הריכוז  גידור האתר

הגובלים על האתר ,על הקבלן לצורך שמירה על הבטיחות ועל שטחי הטבע 

לא תיתאפשר כל .בגדר רשת תקנית בהתאם להנחיות הפיקוח הזוכה לגדר 

 חריגה מגבולות הפרויקט על מנת לא לפגוע בטבע ובנוף

  

mailto:amir@besor.org.il
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 מועד אחריות נושא מס

 :נושא הבטיחות באתר העבודה הנו באחריותו הבלעדית של הקבלן,  בטיחות

, דרכי גידור האתר -ועליו לפעול לשמירת הבטיחות על כל המשתמע מכך

 .גישה בטוחות לרכבי  עבודה וצמ"ה וכל אמצעי בטיחות 

הפרויקט נמצא בשטח ציבורי בפארק אקולוגי פעיל עם ריבוי מטיילים 

,על הקבלן לאפשר נגישות בטוחה ולא לבצע חסימות ללא קבלת ואורחים 

 אישור מהפיקוח הכל בתיאום מול הפיקוח ומנהלת הפארק .

וממונה בטיחות בנפרד כולל  הגשת   עבודה על הקבלן הזוכה למנות מנהל

 לפיקוח סקר סיכונים 

 : בפני הפיקוח  גלפני תחילת הביצוע על הקבלן הזוכה להצי שלביות הביצוע

  את שלביות הביצוע ולקבל אישור 

  שלטי פרויקט  2על הקבלן הזוכה להכין ולהתקין  –שלט אתר. 

 :ות הניקוז , מעבדת השדה מופעלת ומתוקצבת ע"י רש מעבדת שדה

   1.5%בחשבונות הביצוע של הקבלן ינוכו עבור הבדיקות 

 :לא תאושר כל עבודה חריגה בדיעבד ,לא בחריגה  עבודות נוספות/חריגות

 מכמויות חוזה ולא חריגה ע"י עבודות נוספות שלא כלולות בתכולת העבודה 

 עבודות אלו יאושרו מראש רק בכתב מהפיקוח .

 סיכום:  .3

 יות שניתנו במהלך סיור הקבלנים, מטרתן להשלים ו/או להוסיף כל ההנח

ו/או להדגיש חלק מהנושאים המופיעים בחוברת המכרז, ואין בהם כדי 

ות מול המועצה המקומית מצפה לגרוע, לסתור, או להקל את חוזה ההתקשר

או הנחיות אחרות המפורטות במפרטים הטכניים, כתבי הכמויות /רמון

 והתכניות.

 ה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזהמסמך ז. 

  

 
 
 

 רונן בוירסקי: םרש

 א.אפשטייןמנה"פ 

 

 העתקים:

 נוכחים 

 

 


