
 

 

 
 י"ג ניסן תשע"ט            
 1089 אפריל 81            
 0149228ס"מ':                           

 
  מיםלביצוע עבודות הנחת קווי  – 9102/7פומבי מס' למכרז –כנס קבלנים 

 אשדודו/או החלפתם בעיר 
 

 משתתפים:
 ' אולגה פורטנוי, מהנדסת ראשית יובלים אשדודגאינ

 ומזכיר ועדת מכרזים יובלים אשדוד מנהל המחלקה המשפטית -תומר יהושעעו"ד 
 יובלים אשדוד רמ"ד מכרזים - אתי אקלה

 מטעם יובלים אשדוד יועץ למכרז ,גרגורי גולנדאינג' 
 יובלים אשדוד יועמ"ש משרד איתם לוי, עו"ד 

 עפ"י רשימה –פוטנציאלייםקבלנים 
 

 מנהל מחלקת תכנון יובלים אשדודסמנכ"לית כספים,  ,מנכ"ל התאגיד: תפוצה
 
 

 :תומר יהושע, מנהל מחלקה משפטית
 ,לכולם שלום

 .התאגיד מצד המשתתפים את מציג*** 
 . אצלי רשםילה הקבלנים המשתתפים בכנס לכל מזכיראני 

אתם  יכתבו בפרוטוקול. בנוסףכנס ינתן זמן לשאלות. כל השאלות בסוף האני מבקש להבהיר כי 
בכתב, בזמנים הקצובים להליך ההבהרות לשאלות. התשובות ישלחו שאלות לשלוח  מוזמנים

 לכלל המשתתפים בכנס.
 .בנושא המקצועימכרז ירחיב היועץ ל

בדגשים בלבד. על הקבלן הזכיין להכיר ולעמוד אסקור לפניכם דגשים מהוראות המכרז. מדובר 
 בכל הוראות המכרז.

 
  .השתתפות במכרז; ב'למסמך  3סעיף כמפורט ב של המכרז,את תנאי הסף  *** מקריא

  לתשומת ליבכם, מודעת עדכון פרטי המכרז שפורסמה בעיתונות ובאתר התאגיד ביטלה
-ב 160( למסמך ב' ובמקומו נדרש כי הקבלן המציע יהיה בעל סיווג קבלני 3)א()3את סע' 

 – ב'למסמך  1, אני מפנה אתכם לסע' לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף. 8-ג 100 וגם 3
 מסמכים שיש לצרף להצעה. 

 

  שלאחריה לתאגיד שמורה האופציה להארכת ההתקשרות  שנהלתקופת החוזה היא
 . נוספות שניםשל שלוש עד לתקופה  ,לשנה בכל פעם או חלק ממנה

 

  בייחוד לתשומת . ב'למסמך  82סע'  –לתשומת ליבכם ביחס לחובת הזוכה עפ"י המכרז
אישור משטרה בדבר היות ימים מיום הודעת הזכיה על הזוכה להציג  7ליבכם לכך שתוך 

, כהגדרתם בחוק למניעת העסקה של המציע והעובדים מטעמו נעדרי הרשעה פלילית
 כלים המפורטים בסעיף.ה עברייני מין וכן אסמכתאות כי בבעלותו4בחזקתו של הזוכה 

 

  העבודות במסגרת המכרז הינן במהותן עבודות יזומות. העבודות אינן כוללות עבודות
 . התאגיד לא מתחייב לבצע עבודות המיםאחזקה שוטפות ותיקון תקלות במערכת 



 

 

 
עבודה שתתבצע ללא קבלת צו תחילת עבודה  לא תזכה את הקבלן הזכיין  בהיקף כלשהו.

 בתמורה עבורה. על הקבלן לעמוד בלוחות הזמנים שיוקצבו לו בצו תחילת העבודה.
 

  ובהתאם לכל  מאושר ע"י התאגידעל הקבלן הזכיין להעמיד צוות עובדים מקצועי
 הוראות הבטיחות. 

 

  דעו את 4ממונה מטעם התאגידלסמכויות המפקח את תשומת לבכםאני מבקש להפנות .
המנהל או המפקח רשאים  – לצורך הדוגמא בלבד סמכויותיו לצורך התנהלות תקינה.

כל ההוצאות בביצוע הבדיקות יחול  –לדרוש עריכת בדיקת דגימות במבדקות או מכונים 
ל העבודות מהיקפן הכספי ש 1.2%על הקבלן הזכיין )ככל ששיעור ההוצאות לא יעלה על 

 .(בתקופה של שנה
 

  .משנה קבלן אושר אם גם מקרה בכללא תותר ככלל ביצוע באמצעות קבלני משנה – 
 .הזכיין הקבלן של תהא והתוצרים הפעילויות לכל הבלעדית האחריות

 

   אה ו4או עקב מתן השירותים לכל נזק שיגרם לתאגיד כתוצאחריות לקבלן תהיה
לקבלן תהיה בנוסף,   .לעובדיווכן  לנזקי גוף או רכושהקבלן יהיה אחראי גם  .לתאגיד

 .אחריות לכל נזק סביבתי שיגרם

 

  אחוז  – גבוה יותראו אחוז הפחתה  אחוז הפחתה  0% –המכרז הוא מכרז הפחתה
 תיפסל על הסף.למחירים הנקובים כל הצעה של תוספת  ההפחתה הוא אחיד. 

 

  בחירת הזכיין תעשה בדרך . במכרז הזכיהמנגנון  – בלמסמך  81מפנה אתכם לסעיף
 : ההבא

תיבחן הכוללת על המציעים לעמוד בתנאי הסף. כל מציע שעומד בתנאי הסף , הצעתו 
מדד האיכות ו ,מסך הציון הכולל 10%המהווה משקל של ,בשקלול של מדד מחיר 

 .בלמסמך  81והכל בהתאם לאמור בסעיף  ,מסך הציון הכולל 10%המהווה 

 

  בתוקף למסמכי המכרז,  8, בנוסח מסמך ה'300,000₪ע"ס השתתפות ערבות  –ערבויות
 . 38.1.1089עד ליום 

 

 למשך כל תקופת , ₪ 200,000 ע"ס למסמכי המכרז,  1בנוסח מסמך ה'רבות ביצוע  ע
)לרבות במצב בו הוארך  תקופת ההתקשרותתום לאחר  חודשים 1פת ההתקשרות ובתוס

  .החוזה בהתאם לאופציות הנתונות לתאגיד(

 

  למסמכי המכרז,  3בנוסח מסמך ה', העבודה שנמסרהלהבטחת תקינות  -ערבות בדק
מסך התמורה בגין  2%בתוקף למשך שנה מיום תשלום החשבון הסופי, בגובה של 

 בנפרד. רדת עבור כל עבודההקבלן מחוייב להגיש ערבות בדק נפ .העבודה

 

 



 

 

 

  אנא  –כל הסתייגויות לגבי הביטוחים יש להעביר במועד להליך ההבהרות שנקבע
 העבירו את דרישות הנספח הביטוחי מבעוד מועד ליועץ הביטוח מטעמכם.

 

  אין לבצע שינויים 81:00בשעה  2.2.89עד  –המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה .
אתי שאלות הבהרה יש להגיש לראש מדור מכרזים בתאגיד, הגב'  במסמכי המכרז.

בדבר  אקלהיש לקבל אישור  מהגב'  . etih@yuvallim.co.il, באמצעות המייל: אקלה
קבלת שאלות ההבהרה לידיה. תשובות לשאלות הבהרה ישלחו לכל מי שהשתתף בכנס 

 הקבלנים.

 

 במסירה ידנית, 82:00 – 09:00, בין השעות  16.2.89 –להגשת הצעתכם למכרז  דהמוע ,
  בשני עותקים מקוריים.

 

  בכתב הכמויותבמסמכי המכרז ולא  יהיו תוספות תשלום מעבר לתמורה המפורטת ,
לצורך ביצוע . הקבלן ישא בכל ההוצאות הנדרשות בהפחתה שתוצע על ידי הקבלן הזכיין

ללא קשר למקום בו מבוצעת העבודה ו4או  בהתאם להוראות המכרז, העבודה,
כח הוצאות עבור למורכבותה, למידת הדחיפות שלה וכו'. התמורה כוללת בין היתר 

אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, עבודות תכנון, רישוי, 
ובשעות לא שיגרתיות, הוצאות התרים, השגת אישורים, ביצוע בדיקות, עבודה במועדים 

למען הסר ספק, הקבלן לא יקבל . יוצ"ב ומבלי לגרוע מהוראות המכרזשיטור, גידור וכ
תוספת תשלום בגין ביצוע "למדים" שאינם מופיעים בתוכניות ואשר ידרש לבצע, תהא 

 סיבת ביצוע ה"למדים" אשר תהיה.
 

 שישתלמו לקבלן יחד עם  80%ו מכל חשבון שיגיש הקבלן ויאושר על ידי התאגיד יעוכב
 קבלת התמורה בגין החשבון הסופי בסוף העבודה.

 

  הקבלן מתחייב לספק את כל השירותים באמצעות תוכנה לניהול פרויקטים שהתאגיד

(, ובכלל זאת, הקמת כתבי כמויות בהתאם למסמכי MAXWEBיעמיד לרשותו )תוכנת 
המכרז ,מעקב שוטף, דוחות עבודה, אישור  חשבונות וכיוצ"ב. מהתמורה שאמורה 

, בגין רישיון , מידי חודש₪ 800במסגרת ההתקשרות, ינוכו סך של  לקבלןלהשתלם 
 לתוכנה.

 

 יות הזכיין התאגיד יהיה רשאי לקנוס את הזכיין בגין הפרה של אי אלו מהתחייבו– 
 הטכני. מפרטלוכן  לחוזה 32לסע' מפנה אתכם 

 

  ככל וצו תחילת העבודה יכלול עבודות שאינן מתומחרות בכתב הכמויות, התשלום בגינן
לחוברת המכרז(. לתשומת ליבכם כי במפרט  32לחוזה )עמ'  31יהיה בהתאם לקבוע בסע' 

. תמחור העבודות שאינן נכללות בכתב 27.82.82' וכן בסע 00.12הטכני נפלה טעות בפרק 
 לחוזה. 31הכמויות יתבצע בהתאם לסע' 

 

   יש להירשם בדפים שמועברים לכם -הכנס הוא חובה. 

mailto:etih@yuvallim.co.il


 

 

 

 באתר התאגיד. מיםמפורסוכל הודעות ההבהרה וכן פרוטוקול זה  המכרז  

 

  בכל מקרה של סתירה בין פרוטוקול סיור הקבלנים למסמכי המכרז, האמור במסמכי
 הוא זה שגובר.ההבהרות  4כיובמסמךהמכרז 

 
 
 

 :, יועץ מקצועי למכרזגרגורי גולנד
מפרט . כתבי כמויותתכניות והעבודות במסגרת המכרז הינם עבודות יזומות. לכל פרויקט יצאו 

עבודות שאינן מופיעות בכתב הכמויות סעיפי ה יילקחו מחוברת המכרז. ופרטים סטנדרטיים  טכני

 27.82.82וכן בסע'  00.12בפרק  כפי שכתובלחוזה ולא  31יתומחרו בהתאם לסע' של חוברת המכרז 

 למפרט הטכני.

, , למדיםקשתות ,כל הספחים הדרושים לרבותמים, הפרויקט כולל החלפת 4הנחת צנרת 

  , כמפורט במסמכי המכרז."בצוכיו דרסרים, מחברי אוגן, מעברי קוטרהסתעפויות, אוגנים, 

מכל הגורמים הרלוונטיים: מחלקות  ים )התרי עבודה( הקבלן  לקבל אישורועבודה על לכל עבודה 

 תקבל אחרי .וכו', מקורות "מקסימה"גז  בזק, הוט,סלקום, -, תשתיותתאורהבעירייה, כבישים, 

לצורך קבלת האישור  ניגשים למשטרה ,הכנת תכנית הסדרי תנועהואת כל ההיתרים לביצוע 

. הסדרי תנועה ע"ח הקבלן. לאחר שהקבלן קיבל את כל האישורים הנדרשים מוציאים צו לעבודה

 ,במידה והקבלן לא עמד בלוח הזמנים .בודהלו"ז לביצוע העבצו מפורט  .תחילת עבודה לקבלן

 .מפורטת במפרט הטכני של המכרז הקנסות טבלת  .קנס יוטל על הקבלן

בחיבורי  מתחילים מקטרים קטניםשונים שקוטרים וביכולה להיות מחומרים שונים מים נרת צ

 .בהתאם לדרישות התכנון ,גדולים בצנרת עצמה יםקוטרעד לו צרכן 

חייב לשמור על סידורי בטיחות בזמן ביצוע , הקבלן העיר תחומיהעבודה מתבצעת במאחר ו

 לבתים ותלסגור כניס ו. אסוריעובדהאזרחים וגם על בטיחות שמור על בטיחות ל ,העבודה

   .ולבניינים בזמן ביצוע העבודה

 .MAXWEB -הכתבי כמויות מסמכים ויומני עבודה יעודכנו במערכת 

 ביצוע העבודה.כל צמוד יהיה במהלך  חמפק -פיקוח

 ח התאגיד. "ע יהיה צריכה להיות נוכחות של המשטרה, התשלוםככל ש -משטרה

, תידרשו (10%לקביעת הזוכה ) מרכיב האיכות במסגרת משנה. אין במכרז קבלני -קבלני משנה

  על עבודות שביצעתם.להגיש המלצות מתאגידים 4 עיריות , 

יהיו הפסקות מים לצורך התחברות, על הקבלן להכין הודעה לתושבים מראש ופירוט השעות . 

 לית.הפסקת המים צריכה להיות מינימ

 

 



 

 

 

 שאלות משתתפים: 

צול , אני רוצה לדעת מדוע זה הכרחי? אנחנו  12תנאי סף צנרת  :יוסי מחברת לסיכו .8

 צול. 30עובדים עם מספר תאגידים עם צנרת 

( למסמך ב' דורש ניסיון בהנחת צנרת מים בקוטר 2)א()3תנאי הסף הקבוע בסע'  :תשובה

( למסמך ב' נותר ללא 2)א()3למען הסר ספק תנאי הסף הקבוע בסע'  .לפחותצול  12של 

 שינוי.

 מהי כמות החומרים הממוחזרים? :אלכס מחברת בני וצביקה .1

 חסות לחומר ממוחזר.חולית, במפרט הטכני אין התיירוב הקרקע הינה  גרגורי:

 .מידת הצורךב CLSMמשתמשים בחומר בעבודות המים בעיר אשדוד 

 לאשר קבלן משנה למכרז זה אשר עומד בתנאי המכרז.  נבקש לסיכו:יוסי מחברת  .3

  .נבחנה ונדחתההבקשה  :תשובה

  .הסבר לממשק התחברותנבקש לקבל  י.שגיא:יהודה מחברת  .2

לתשומת ליבכם כי  .חיבור אספלט חדש לאספלט ישן, יש פירוט במסמכי המכרז גרגורי:

של מחלקת התחזוקה של . הנטייה לפי מ"אמטר רבוע ולא הכמויות מתומחר לפי  בכת

צריך לחדש את  ,עובר בנתיב של הכביש המים החדש קוותוואי  במידה ש העיריה

 אספלט של הנתיב כולו.ה

 כמה זכיינים יש במכרז? יכו:יוסי מחברת לס .2

זכיין אחד ואולם התאגיד יהיה רשאי למסור עבודות לקבלנים אחרים ובכל  :תשובה

 להזמין עבודות מהזוכה בהיקף מסוים או בהיקף כלשהו.מקרה התאגיד אינו מתחייב 

 .₪ 800,000תשלום לפיקוח תשתיות כמו שיש עכשיו ברחוב המדע, שילמתי  :י.שגיא .6

 .למעט פיקוח משטרתי, ככל שיידרשהפיקוח הוא על חשבון  הקבלן  גרגורי:

תשתיות מבקש לבחון את האפשרות לתוספת תשלום עבור פיקוח   ארקדי מחברת שיכ: .7

 שגובות תשלום.

הבקשה נבחנה ונדחתה. למעט פיקוח משטרתי, כל עבודות הפיקוח יהיו  תשובה:

 באחריות הקבלן ועל חשבונו.

 
 :תומר יהושע, מנהל מחלקה משפטית

 .שיהיה בהצלחה לכולם
 
 
 
 

 .אתי אקלה :הכתב


