
                                                                                                    

 

 

 תשפ"ב באדר  ה"כ
 2022 מרץ 28

 10/2022סימוכין: 
 

 

 להקמת מאגר חירום בת"ש יג' באשדוד 2022/3 מס'למכרז פומבי –סיכום כנס קבלנים 
 

 :משתתפים
 אינג' אולגה פורטנוי, מהנדסת ראשית יובלים אשדוד

 אופיר קאזלר, ס. מנהל תפעול יובלים אשדוד
 מנהל המחלקה המשפטית ומזכיר ועדת מכרזים יובלים אשדוד -עו"ד תומר יהושע

 רמ"ד מכרזים יובלים אשדוד - מרים שבר
 מטעם יובלים אשדוד מתכנן , , מחברת ח.ג.מוגל הלפרין נדב דנקמפאינג' 

 , מנה"פ מטעם יובלים אשדודועדינה משה יואב ינון
 , בזוםעו"ד נועם זלצר,  משרד יועמ"ש יובלים אשדוד

 עפ"י רשימה –קבלנים פוטנציאליים
 יובל אורגד, מנהל תפעול יובלים; תפוצה: רו"ח מלי בן ברוך, מ"מ מנכ"ל יובלים

 

 משפטית: מחלקהתומר יהושע, מנהל 
   שלום לכולם,

 התאגיד. מטעם*** מציג את המשתתפים 
 אני מזכיר לכל הקבלנים המשתתפים בכנס להירשם אצלי. 

נתן זמן לשאלות. כל השאלות יכתבו בפרוטוקול. בנוסף אתם מוזמנים יאני מבקש להבהיר כי בסוף הכנס י
 . התשובות ישלחו לכלל המשתתפים בכנס.ההבהרותלשלוח שאלות בכתב, בזמנים הקצובים להליך 

 .םהמקצועיי יםבנושא ולמכרז ירחיבומנה"פ  המתכנן
 

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

 

המציע  המכרז והוראות למשתתפים.; תנאי ב'למסמך  3*** מקריא את תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיף 
 למסמך ב'. 8נדרש להוכיח עמידתו בתנאי הסף ולצורך כך להגיש עם הצעתו את כל המסמכים הנדרשים בסע' 

 

מ"ק  2,100בנפח של  חירום מאגר בביצוע הכרוכות העבודות לביצוע מתייחסות זה במכרז העבודות •

 עבודות ,ובקרה חשמל הנדסת ,אזרחית הנדסה עבודות כוללותבאשדוד. העבודות  ג"י השאיבה תחנתב

 העבודות .ומערכת לנטרול ריחות ואביזרים צנרת לרבות אלקטרומכניות מערכות של והרכבה אספקה
 משרדית הבין הועדה בהוצאת, בנין לעבודות הכללי למפרט בהתאם תבוצענה במכרז המתוארות

 הכללי מפרט(, וההמעודכנת המהדורה( והשיכון הבינוי ומשרד הביטחון משרד בהשתתפות המיוחדת
 על.  )עדכנית מהדורה) ביוב תשתיות לפיתוח המינהל בהוצאת המקומיות ברשויות ביוב עבודות לבצוע
  המכרז./החוזה מסמכי עם יחד ולפרשו הטכני המפרט את לקרא הקבלן

כמפורט בעניין לתשומת ליבכם כי תחנת השאיבה נמצאת באזור מגורים ועל כן על העבודות חלות הוראות  •
הן מבחינת שעות ביצוע/זמני ביצוע והן מבחינת הדרישות המקצועיות כמפורט במפרט  בחוברת המכרז

הטכני. מובהר כי באחריות הקבלן יהיה להציב שילוט ולדברר לתושבים את שעות הביצוע וזמני הביצוע 
 שבונו של הקבלן. , הכל כמפורט במפרט הטכני. העלות כולה תהיה על חלפרויקט קהילתי ליווי יועץולהעסיק 

 בכתב המפקח אישור קבלת לאחר ,יותר או אחד התארגנות שטח המפקח לאישור מראש יגיש הקבלן •
 התקדמות במהלך אםהעלויות הן על חשבון הקבלן.  באתר. להתארגן הקבלן יתחיל המוצע לשטח

 לאישור ובכפוף הקבלן חשבון על יהיה הביצוע ,ההתארגנות שטח להעתיק יאלץ הקבלן העבודה
 .בכתב המפקח

 



                                                                                                    

 

 

לאחר ההודעה על הזכייה יידרש הזוכה להמציא ליובלים מסמכים ואישורים שונים כמפורט במסמכי  •

   בין היתר: ימים, וזאת כתנאי למתן צו תחילת עבודה. מסמכים אלה כוללים 10המכרז, בתוך 

לפי אבני הדרך החוזיות  MS Projectתכנית עבודה לוח זמנים גנט מפורט בפורמט  (א

 שבמפרט הטכני. 

מידע אודות בעלי תפקידים של הקבלן לרבות הגורמים הבאים לאישור המזמין: מנהל  (ב
מהנדס פרויקט מטעם הקבלן לרבות קורות חיים ניסיון רלבנטי והסמכות מקצועיות, 

ימת פרטי מנהל עבודה מוצע לרבות קורות חיים ניסיון רלבנטי והסמכות מקצועיות, רש
קבלני משנה לרבות המסמכים הדרושים לאישורם כמפורט במסמכי המכרז )הרשימה 

 ניתנת לעדכון מעת לעת(.

לאחר קבלת כל המסמכים הדרושים ומתן אישור המנהל או מי מטעמו על קבלתם, יינתן לזוכה צו רק 
 התחלת עבודה. 

שור המסמכים. מבלי לגרוע איאי /שיקול הדעת הבלעדי בנוגע לאישור ליובליםלתשומת ליבכם כי 
בצורה מי מבעלי התפקיד תהא רשאית יובלים לדרוש מקבלן הזוכה להפסיק עבודתו של מהאמור, 

 .ולהחליפו באחרמיידית 

מיום מתן צו תחילת העבודה )כולל  חודשים קלנדאריים 13העבודות הוא  ח הזמנים לביצוע כלללו •

תקופת ההתארגנות והוצאות כל היתרים ו/או אישורים נדרשים, ביצוע העבודה בשלמותה באופן 
לתאגיד תהיה בכל מקרה  .המיטבי ולרבות מסירה סופית למזמין, לאחר הרצה וקבלת תעודת גמר(

בהודעה מראש  י שיקול דעתו,, מכל סיבה שהיא על פלסיים את ההתקשרות הבלעדית שמורה האופציה
היתר בניה צפוי להתקבל היתר בניה. בפועל יקט טרם הופק לפרומובהר כי נכון לרגע זה יום.  30של 

 נתן לזכיין רק לאחר קבלת היתר בניה.יצו תחילת העבודה י בקרוב ובכל מקרה

ימות מסוהמזמין ולפני צו התחלת עבודה, ניתן למסור ביצוע עבודות של ובכתב בכפוף לאישור מראש  •

פיתוח הנוף, החשמל והתקנת במכרז לקבלני משנה. העבודות שניתן למסור אותן לקבלן משנה הם: 
. תנאי ראשוני לאישור קבלן משנה על ידי התאגיד יהיה כי הקבלן משנה עומד בדרישות בלבדהמשאבות 

. קבלן המעונין לעשות שימוש בקבלן משנה יגיש את פרטיו, פרט הטכניובמ בתנאי הסףהמפורטות 
ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז. התאגיד  10לרבות מסמכים המוכיחים עמידתו בתנאים, בתוך 

יהיה רשאי לשלול בקשה לאשר קבלן משנה או לדרוש החלפתו של קבלן משנה בהתאם לשיקול דעתו 
 י להחליף קבלן משנה שהוגש לאישור ואושר ע"י התאגיד.הבלעדי. הקבלן לא יהיה רשא

מפורטת במפרט הטכני. על הקבלן יהיה לבצע "הרצה ביבש" ו"הרצה ברטוב עם מים תקופת הרצה  •
 שהתגלו התקלות כל תיקון לאחר רק תתבצע ברטוב הרצהשפירים" ו"הרצה ברטוב עם שפכים". 

 בנפח שפירים במים המאגר מילוי ידי על תבוצע שפירים מים עם ברטוב הרצה .ביבש ההרצה במהלך
 המים בגין התשלום .המאגר לריקון עד משאבה לכל שעה – שעתיים למשך המשאבות והרצת ק"מ 1000

 הרצה .שפירים במים השימוש בגין תוספת כל לקבלן תשולם לא .הקבלן חשבון על יהיה השפירים
 ההרצה .שפירים במים ההרצה במהלך שהתגלו התקלות כל תיקון לאחר רק תבוצע שפכים עם ברטוב

 24 לפחות פעלה המשאבות מן אחת כל במהלכן ,תקלות ללא ימים שלושה של פעולה לאחר תסתיים
 תסתיים ההרצה .ג"י השאיבה תחנת אל בחזרה השפכים לסנוק אתבסיום ההרצה על הקבלן  .שעות



                                                                                                    

 

 המשאבות מן אחת כל כאשר לכיוון החירום מאגר את לרוקן הצליחה
הארכת משך ההרצה תהיה ע"ח הקבלן והוא יחוייב  .תקלות ללא אחת פעם לפחות השאיבה תחנת

 להסכם.  5.4בקנסות בגין איחור, בהתאם לקבוע בסעיף 

. וקבלת תעודת גמר מהתאגיד 4קבלת טופס יחל רק לאחר אישור סופי של ההרצה, תוקף האחריות  •

כי במפרט  רכיביהן. באשר לתקופת הבדק יובהרבת שנתיים בגין העבודות על כל תהא תקופת בדק 
לעבודות מסויימות. אנא תהיו מודעים לעניין. ארוכות יותר הטכני נקובות תקופות אחריות ספציפיות 

 שנים. 10למשל תקופת האחריות לאטימות המאגר הינה 

י תהום והשפלת מי תהום. למסמכי המכרז העבודות עשויות לכלול עבודה בסביבת מלתשומת ליבכם,  •

מצורף סקר דו"ח קרקע אשר מהווה אינדיקציה ראשונית בלבד עבור המציעים ואינו מחייב את יובלים. 
בכל  תוך נשיאהלבצע את כלל העבודות הנדרשות בשל הימצאות מי תהום באזור הביצוע באחריות הקבלן 

ה, לכמויות או זושאת באחריות באשר לרשום בדו"ח יובלים אינה נהעלויות הכרוכות בעבודות אלו. 

  רכיביו ועל הקבלן לערוך בדיקות נוספות בעצמו.

האחריות המלאה והבלעדית לטיפול בהסדרת פינוי ושינוע חול ו/או עודפי חפירה שנוצרו עקב על הקבלן  •
ישראל וכל גורם ביצוע העבודות ו/או מכירתם )לרבות תשלום תמלוגים למדינה( אל מול רשות מקרקעי 

לרבות כלל העלויות וההוצאות הכרוכות בכך מוטלת על הקבלן  ,האחריות להסדרת האמור. נוסף רלוונטי
 ו/או אישורים תעודותבלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על פי דרישת התאגיד יציג הקבלן בפני התאגיד 

 .תואו מכיר/ולמקום מוסדר החול בדבר פינוי 

שילוב של  המבוססת על ביצוע-בתכנון מערכת נטרול ריחות שלמהלידרש הקבלן במסגרת העבודות י •
ל, בהתאם לקבוע במפרט הטכני. על הקבלן להתחייב לאספקת המכשור מסנני פחם פעיביו פילטר ו

ולהחלפת הפחם הפעיל באופן,  , לעמידה באיכויות הנדרשותוהציוד הנדרש, לביצוע הבדיקות הנדרשות
 הכל כקבוע במפרט הטכני.באיכות ובתדירות 

מערכות לחדר הבקרה של התאגיד, הכל כמפורט במפרט הטכני. על ההעבודות כוללות חיבור של כלל  •

 המציע לשקלל זאת במחירי הצעתו.

ככלל, הזוכה במכרז יהיה זה שעומד בתנאי הסף והציע את המחיר הזול ביותר מבין ההצעות שיוגשו  •

 למכרז. 

 הסמכויותאני מבקש להפנות את תשומת לבכם לסמכויות המפקח/ממונה מטעם התאגיד. דעו את  •
 לצורך התנהלות תקינה. 

 על הקבלן הזכיין יהיה לעמוד בכל הוראות הבטיחות. •

 . ביצוע העבודות או בקשר אליהןלקבלן תהיה  אחריות לכל נזק שיגרם לתאגיד כתוצאה ו/או עקב  •

רות, תקלות וסעדים שעומדים לרשות התאגיד. התאגיד יהיה רשאי לקנוס לתשומת ליבכם ביחס להפ •

 לחוזה. 5.4ראו סע'  את הזכיין בגין הפרה של אי אלו מהתחייבויות הזכיין.

 



                                                                                                    

 

 
על המציע . 31.8.2022בתוקף עד ליום  ,למסמכי המכרז (1ה)בנוסח נספח ₪  550,000השתתפות  תערבו •

 שיבחר סופית זוכה למכרז.יהיה להאריכה עפ"י דרישת התאגיד עד 

בתוקף לאורך כל , מגובה הצעתו כשהיא כוללת מע"מ 10%בשיעור ( 2)הערבות ביצוע  בנוסח נספח  •

 .+ חודשיים תקופת החוזה

למסמכי המכרז. הערבות תהא  (3)הלהבטחת תקינות העבודה שנמסרה, בנוסח נספח  -ערבות בדק  •
ככל  שנתיים.תעמוד בתוקפה למשך מחשבון סופי מאושר כשהוא כולל מע"מ, אשר  5%בשיעור של 

מיום נוספת  בשנהבמהלך תקופת הבדק יידרש הקבלן להאריך את תקופת הבדק  תקלהשתתגלה 
 .  השלמת ביצוע התיקון

אנא העבירו את דרישות  –כל הסתייגויות לגבי הביטוחים יש להעביר במועד להליך ההבהרות שנקבע  •

 הנספח הביטוחי מבעוד מועד ליועץ הביטוח מטעמכם.

. אין לבצע שינויים במסמכי המכרז. 13:00בשעה  11.4.2022 עד –המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  •

קבלת על . יש לקבל אישור   Miriam@yuvallim.co.ilשאלות הבהרה יש להגיש באמצעות המייל: 
 ישלחו לכל מי שהשתתף בכנס הקבלנים.שאלות ההבהרה. תשובות לשאלות הבהרה 

, במסירה ידנית, בעותק מקורי 9:00-15:00בין השעות  8.5.2022 ביום –המועד להגשת הצעתכם למכרז  •

"מכרז מס'  -יש להגיש את ההצעה  במעטפה סגורה, עליה מצוין ועותק מצולם, כאן במשרדי התאגיד. 
 ."להקמת מאגר חירום בת"ש יג' באשדוד 3/2022

לו הינכם נדרשים להציע מחירי כתב הכמויות לא כוללים מע"מ ומגלמים את כל העלויות. על מחירים א •
למען הסר ספק לא  הפחתה אך לא ניתן להוסיף למחירי כתב הכמויות(. 0%תן גם להציע הפחתה )ני

לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו או  ,בשום נסיבות שהן ,תתווסף למחיר תוספת מכל סוג שהוא
  התייקרויות.

 מהחשבון 10%. מכל חשבון ביניים יפחית התאגיד לחוזה 10לסע' גשו בהתאם חשבונות ביינים יו •
לתשומת  . סכומים אלה ישולמו לאחר השלמת הפרויקט ואישור התאגיד על גמר ביצוע העבודה.)עכבון(

  . תהיה בהתאם לביצוע בפועל, בניכוי העכבון כאמורהפרקים  לכלליבכם, התמורה ל

כלל, התשלום בגינם יהיה בהתאם  בכתב הכמויותעבודות שלא נכללו  -ככל ויתגלו עבודות נוספות  •
לחוזה. אבהיר כי בכל מקרה המפקח / התאגיד יהיה הקובע האחרון והבלעדי  10.26למנגנון הקבוע בסע' 

מראש ובכתב של התאגיד/מפקח אין לבצע את ללא אישור  בכל מחלוקת הנוגעת לעבודות נוספות.
 שינוי/תוספת.

 יש להירשם בדפים שמועברים לכם. -הכנס הוא חובה   •

 המכרז וכל הודעות ההבהרה וכן פרוטוקול זה מפורסמים באתר התאגיד.  •

 בפרוטוקול סיור הקבלניםבכל מקרה של סתירה בין פרוטוקול סיור הקבלנים למסמכי המכרז, האמור  •
בהרה, התשובות שיינתנו לשאלות אלה יגברו על ככל שיישלחו שאלות העוד מובהר ש גובר.הוא זה ש

 כלל מסמכי המכרז, לרבות פרוטוקול סיור הקבלנים.

 



                                                                                                    

 

 
 מטעם יובלים אשדוד: מכרזמתכנן ה, , מחברת ח.ג.מדנקמפנדב אינג' 

 
 .רחית: עבודות עפר לחפירת מאגר החירום, עבודות בטוןזעבודות הנדסה א -
עבודות צנרת: צינור גלישה כולל מגוב ידני אל מאגר החירום, וצינור סניקה ממאגר החירום  -

 .המתחבר גם אל קו הסניקה הקיים וגם אל תחנת השאיבה
 .מתקן נטרול ריחות, מגופים ומכשוראספקה והרכבת ציוד: משאבות לפי המפרט,  -
בה אל חדר לוחות עבודות חשמל ובקרה: חיבור חשמל מחדר חשמל קיים בתחנת השאי -

חשמל בתחום מאגר החירום, וחיבור כל הציוד האלקטרומכאני אל חדר הלוחות, כמו כן 
 תאורה ובקרה.

 דגשים:
 .החפירה תהיה מדופנת

י סניקה מתחנת השאיבה אשר יש להעתיק לפי ובשטח השצ"פ שבו יוקם מאגר החירום יש קו
 .התכניות. כמו כן קיים קו מים שגם אותו צריך להעתיק

יש להעתיק קו מ"נ החוצה את השצ"פ. הנחת צינורות מובילים כלולה בעבודת הקבלן, אך 
 השחלת הכבלים תבוצע על ידי חח"י. 

יש לטמון קו מ"ג הנמצא בצד המזרחי של השצ"פ. הנחת הצינורות המובילים כלולה בעבודת 
 אך השחלת הכבלים תבוצע על ידי חח"י ,הקבלן

 עבודות חח"י עבור שני הקוים )מ"נ ומ"ג( התאגיד פתח הזמנות לביצוע
 כל העבודות הקשורות בהתמודדות עם הימצאות מי תהום, אם יתגלו, יהיו על חשבון הקבלן.

 
 

 מטעם יובלים אשדוד: מפקח/, מנה"פיואב ינון
 

, קשרי קהילה, אבק ויש במפרט כמה הנחיות שנוגעות לשעות עבודה האתר צמוד לבתי מגורים
 לנקוט בכל האמצעים ולקחת בחשבון שזה אופי העבודה.ורעש. צריך 

סקר בטיחות וביקורים של ממונה בטיחות, תדרוך  בנושא, נדרש נהיה דורשניים –בטיחות 
 כלי צמה תנועה וכיוצ"ב. -עובדים יומי, עבודה בגובה וכיוצ"ב. בטיחות חיצונית

ה מה שיבוצע, רוב בחשבון שזגים. כשאתם מתמחרים קחו התכנון מפורט מאוד לא יהיה פרק חרי
 התקציב הוא לבטונים, שימו לב.

 
 :אינג' אולגה פורטנוי, מהנדסת ראשית יובלים אשדוד

 
 ת.   עבודה זאת דורשצריך לקבל אישורים, תשימו לב לזה –" פלדה 24הטיית קו סניקה קיים 

בה, בניית איגומים וקבלת אישורים מגורמים הרלוונטיים לאיסוף יהפסקת עבודה של תחנות שא
 בה .ישאהשפכים בזמן הפסקות העבודה של  תחנות 

 
 משתתפים:  שאלותוהודעת הבהרה 

 
 הסדרי תנועה? מול מי עושים את זה? נדרשים: י.לרר פלד מחברת עידו

 
 לתחנה.אפשריות גישות  2על חשבון הקבלן מול העירייה, יש : יואב

 
 ?למקום אין מקום לרמפת ירידה :עידו מחברת י.לרר

 
 .באתר מיד לאחר הכנס נועד הסיור גם לצורך זה: תתרשמו בשטח בעניין, יואב

 
ושאנחנו לא אמורים  18-שירשם בפרוטוקול שהמים של מי התהום מתחת ל :אגמימחברת יוסי 

 להגיע לשם.
 

לבצע את הבדיקות בעצמו. בכל מקרה על הקבלן התאגיד לא מתחייב לדו"ח ועל הקבלן  :תשובה
 .השפלת מי תהום ככל שידרשחלה חובת 

 



                                                                                                    

 

 
אמרתם שאין. יש הוראות חשב כללי להצמדות  –התייקרויות  :בועז מחברת אסיק תשתיות

 מהיום הראשון.
 

להתייקרויות  מתיחסות"ל אינן מחייבות הצמדה למדד ובכל מקרה הן החשכ הוראות :תשובה
 בדיעבד ולא להצמדה מראש. שארעוחריגות 

 לונסאות או סלארי?כקיימת תוכנית דיפון עם : עידו מחברת י.לרר
 

 . הכל מפורט במפרט.התוכניות מתייחסות לביצוע בשיטת קירות סלאריים :תשובה
 

 לונסאות?כאפשר לעשות סלארי במקום  :עידו מחברת י.לרר
 

 התכנון כאמור מתייחס לביצוע בשיטת קירות סלאריים ולא כלונסאות. : תשובה
 

 תומר יהושע, מנהל מחלקה משפטית:
לביצוע עד יוהמ באתרלצאת לסיור הכנס הסתיים וכעת הינכם מוזמנים  שיהיה בהצלחה לכולם.

מנהל התפעול  ן, המתכנן נדב דנקמפ וסגיואב ינון, ביחד עם מנהל הפרויקט הפרויקט נשוא המכרז
מנהל הפרויקט יואב הינכם מתבקשים להירשם שוב בשטח אצל  .חובההינו . הסיור אופיר קאזלר

רק מי שהשתתף בכנס זה ובסיור בשטח יעמוד בדרישה המחייבת השתתפות בכנס הקבלנים.  ינון.
 כל תשובה שתינתן בשטח לא תחייב את התאגיד. ככל שיעלו שאלות במהלך הסיור בשטח הינכם

מוזמנים להפנות אותן בכתב בכדי לקבל תשובה רשמית. רק תשובה שתינתן בכתב תחייב את 
 התאגיד.

 .מרים שברכתבה: 
 


