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לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב ב' של עיר  18/2019מכרז פומבי מס'       

 19/11/19פרוטוקול כנס מציעים מיום -באשקלון  היין 

 

 

 פתיחת כנס המציעים:

  שרדי החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ )להלן: "החברה"/ , בחדר הישיבות במ14:00כנס המציעים נפתח בשעה

 ."החכ"ל"(

 .השתתפות בכנס המציעים אינה חובה 

 נוכחים מטעם המזמין:

 סמנכ"ל הנדסה חכ"ל; – אורן חדד, אינג'

 רכז פרויקטים ועוזר מנכ"ל ,חכ"ל; – עו"ד, ניסים אבידן

 מחלקה משפטית חכ"ל; – חן שמואל, עו"ד

  מטעם רמ"י;בקר הנדסי  -יוגב אלבז

 מהנ"פ מטעם חברת פרו שיא; -אולגה קרביץ

 

 בהתאם לטבלת המשתתפים.  -קבלנים

 

 להלן פירוט הנושאים אשר הועלו בדיון ונמסרו למציעים על ידי נציגי המזמין:

 :תיק המכרז שנמסר לקבלן כולל .1

הקבלן לעיין בחוברת תיאור שיטת המכרז, המתארת בקצרה את אופן הגשת המכרז, הנ"ל אינו מסיר מאחריות 

 המכרז ובהתאם לצרף את כל המסמכים הנדרשים להשתתפות במכרז.

המשתתף במכרזי החברה יוכל להוריד את מסמכי המכרז )חוברת, כתב כמויות ותכניות(, ללא תשלום, מאתר  .2

  .של החברה WWW.CHAKAL.CO.IL האינטרנט 

 (.PDFחוברת מכרז הכוללת: תנאים כלליים, חוזה, מפרט טכני מיוחד, כתב כמויות וכו', )פורמט 

, צריך להעביר את הבקשה בכתב למוניק SKNהמציע שמעוניין לקבל קובץ כתב הכמויות בפורמט אקסל או 

בכל מקרה מובהר כי הקובץ המחייב הנו זה שנמצא ח למציע. . הקובץ יישלmonik@chakal.co.ilבוזחיש  

 יגבר הקובץ שהועלה לאתר האינטרנט של החברה. –באתר החברה, ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה 

ואת כתב הכמויות ויתר  המשתתף במכרז יגיש את כל חוברת המכרז במלואה כשהיא חתומה, מאוגדת יחדיו .3

כמו כן, על המשתתף לצרף מסמך זה כאשר הוא חתום בחתימה וחותמת החברה  .הנספחים שהם חתומים על ידו

 כל מסמכי ההבהרות שיועלו לאתר החברה.ואת  המציעה

המשתתף במכרז נדרש לעיין היטב בחוברת המכרז ולצרף את כל המסמכים הדרושים להשתתפות במכרז,  .4

 לרבות קבלה על דמי השתתפות.

ידי יום עד ליום הגשת ההצעה, ולעקוב ההבהרות ו/או עדכונים בחומר על המשתתף להתעדכן באתר החברה מ .5

המכרז, על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי ההבהרות והמסמכים הנוספים שיועלו לאתר שהם חתומים על 

 ידו. 

במסירה , 11:45בשעה:   10/12/2019יום שלישי   של המציעים/קבלנים הוא המועד האחרון להגשת ההצעות  .6

לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר השעה האמורה  לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה הכלכלית ידנית

 ולכן על המציעים להגיע בזמן.

 

http://www.chakal.co.il/
http://www.chakal.co.il/
mailto:monik@chakal.co.il
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  . 12:00בשעה: 10/12/2019מועד פתיחה )פומבית( של ההצעות יתקיים ביום שלישי   .7

לביצוע תשתיות צמודות  201918/מס'  זשל את הצעתו לתיבת המכרזים למכרכמו כן, על המציע לוודא כי הוא משל

  . וסלילת כבישים בשלב ב' של עיר היין  באשקלון

 

הערבות , מיליון שקלים חדשים( כולל מ.ע.מ.שלושה ) ₪ 3,000,000הערבות תהיה על  סך של  - ערבות המכרז .8

 . 01/04/2020תעמוד בתוקפה עד ליום 

 לחוברת המכרז.  4על המציעים לוודא כי נוסח הערבות תואם את הנוסח הקבוע במסמך 

 

בתוספת מע"מ )שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא לרבות במקרה של ביטול  ₪ 3,000בגובה  -דמי השתתפות במכרז .9

מכרז(, שישולם לפקודת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ. התשלום האמור יהווה את דמי ההשתתפות במכרז. 

 המציע יצרף קבלה על תשלום דמי ההשתתפות כחלק מהצעתו במכרז. 

 

 תנאי סף נדרשים ומחייבים: .10

 -המציע הינו קבלן ישראלי הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט .10.1

 .5)פיתוח(  בסיווג כספי ג'  200בענף  1969

המציע הנו בעל ניסיון קודם ומוכח, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, אשר סיים במהלך שבע השנים שקדמו  .10.2

לושה פרויקטים לפחות עבור גופים ציבוריים שכל אחד מהם כלל למועד להגשת ההצעות את ביצועם של ש

 ביצוע עבודות תשתיות תת קרקעיות, סלילה ופיתוח.

המונח "גופים ציבוריים" משמעותו משרד ממשלתי ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או רשות מקומית ו/או חברה 

או גוף מתוקצב ו/או נתמך ממשלתית ו/או רשות ממשלתית ו/או גוף אחר המחויב במכרז מכוח הדין ו/

 .1985 -כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה

מהסוג שלעיל שהיקפו הכספי על פי חשבון חלקי או סופי מאושר על ידי לפחות פרויקט אחד על המציע להציג  .10.3

 ללא מע"מ.  ₪ 30,000,000המזמין עמד על סך של 

 בחוברת המכרז.שאר התנאים והמסמכים אותם נדרש המציע לצרף מפורטים  .10.4

 

 )תיאור מחייב נמצא במסמכי המכרז(: תיאור מקוצר של העבודה .11

 עבודות עפר, ביצוע תשתיות ניקוז, מים, ביוב,  תאורה, תקשורת, סלילת כבישים, ועוד. 

 

לא תתאפשר הוצאת כל חומר מאתר, לרבות הוצאת עודפי עפר אל הובהר בפני המציעים, כי בשום פנים ואופן  .12

 . לצורך המעקב יופעלו פקחים מטעם רמ"י ומטעם עיריית אשקלון. לגבולות הפרויקטמחוץ 

חודש מיום מתן צו התחלת העבודה על ידי  12תקופת הביצוע  להשלמת כול העבודות היא -תקופת הביצוע .13

 המזמין.

 
 עם מעבדה לביצוע מעקב על העבודות שתאושר על ידי החברה. על חשבונוהקבלן יתקשר  .14

עמה יתקשר הקבלן הינה מעבדה אשר נכללת ברשימת המעבדות המאושרות לביצוע הבדיקות של המעבדה  .14.1

 העבודות נשוא המכרז, על ידי משרד הכלכלה.
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כתנאי לתחילת  כגון" רט"ג, רע"ת וכו' הקבלן יידרש לקבל היתר עבודה חפירה מעיריית אשקלון והגורמים השונים .15

 העבודה באתר.

 

 כתב כמויות: .16

 למען הסר ספק כי הצעת המחיר הינה זו הנקובה באחוזים כהנחה על האומדן.מובהר  .16.1

על המציע להקפיד כי חישוב סך המחיר במילים יהיה בהתאם מוחלט לשיעור אחוזי ההנחה, בכל מקרה,    

 באחוזים.  והחברה תהא מחויבת אך ורק לאמור ביחס לשיעור ההנחה הנקוב

יובהר כי החברה תהיה רשאית לערוך תיקוני טעויות חשבונאיות ביחס לאופן חישוב ההצעה הכספית, ככל 

 שנפלה בה טעות כזו. 

 כמו כן, מובהר כי על המציע לציין בצורה ברורה ומפורשת ערך האחוז ההנחה.

 מציע שלא יעשה כן תהא החברה רשאית לפסול הצעתו. 

פרויקט על כל פרטיו בהתאם לתכניות והמפרטים , ראה פירוט נוסף על הקבלן לציין הנחה  לביצוע ה .16.2

 במסמכי המכרז.

להגדיל את היקף החוזה בהתאם \החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין .16.3

 להוראות ההסכם וזאת מבלי שיהא בכך כדי לשנות את הצעת המחיר של המציע. 

הסדרי הקבלן נדרש לתכנן )כולל תכנון רמזורים לשלבי הביצוע ככל שיידרש(, להתקין ולתחזק על חשבונו  .16.4

כולל תחזוקה לאורך תקופת הביצוע ולא ישולם לקבלן וכלול במחירי היחידה השונים,  תנועה זמניים

 תוספת בגין הנ"ל.

 

תב לפי מחירי  היחידות הנקובים במחירון. לא ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינוים ייקבע מראש ובכ .17

 לקביעת ערכו של השינוי, ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים לפיבמחירון מחירי היחידות הדרושים  נקבעו

בהעדר סעיף במחירון משב"ש,  שהציע הקבלן הזוכה במסגרת המכרז, הנחהוב( 2019דצמבר מחירון משב"ש )

"מאגר  מחירי בנייה ותשתיות של דקל" בהוצאה של אותו חודש  או"מחירון נת"י " המחירון יקבע ע"י המנהל או 

למחירים המסומנים במחירון הנ"ל כמחירי קבלן משנה, ובהנחה של  ראשי ןבו נדרש השינוי, ללא תוספת רווח קבל

הסעיף החריג יצורף למחירון והמחיר כאמור ייהפך  .לעיל המפורטים םניממחיר היחידה המופיע במחירו %20

למחיר הסעיף החוזי החדש. לא נמצא תיאור הסעיף החריג במאגר המחירים כאמור יקבע ערכו של  השינוי לפי 

על ידי המנהל עפ"י שיקול דעתו, והקבלן  %6 –ניתוח מחיר בצירוף הצעות מחיר בתוספת רווח קבלן לא יותר מ 

 ינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו/או אי הסכמתו עם קביעת המנהל.א

 

 למען הסר ספק מודגש ומובהר כי כניסת החוזה לתוקף ותשלומים לקבלן על ידי חכ"ל אשקלון מותנים: .18

 מרמ"י.לביצוע כניסת החוזה לתוקף ,מתן צו התחלת עבודה, מותנה בקבלת הרשאה תקציבית  .18.1

תשלומים שוטפים , חשבון ביצוע חודשי של הקבלן, רק לאחר קבלת התמורה בקופת חכ"ל אשקלון  .18.2

  מרמ"י.

ההרשאה התקציבית אשר חכ"ל יקבלו מרשות מקרקעי ישראל תהיה בגובה החוזה אשר ייחתם עם  .18.3

 הקבלן. ערך החוזה הינו חסם עליון ואין לחרוג ממנו ולא תהיה חריגה.

 

 כי:  בפני המציעיםהוסבר והובהר  .19

עבודות העפר בפרויקט מבוצעות כיום באמצעות קבלן מטעם חכ"ל. מפלסי גמר עבודות העפר )גובה   .19.1

לעומת גובה המתכנן. לא ס"מ  10/-ימסרו לקבלן תשתיות צמודות בסטייה של +שתית מתוכננת( 

  יתקבלו כל טענות ו/או דרישות כל שהן לגבי סטייה זו. 
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, בהתאם להנחיות לעבוד במקביל בקטעים שונים ולעכב עבודות בקטעים אחרים הקבלן יידרש יתכן ו .19.2

המזמין וללא כל דרישה ו/או טענה לתוספת כל שהיא. הקבלן יידרש לבנות ולעדכן לו"ז הפרויקט 

 בהתאם לדרישות הנ"ל והנחיות שידרשו על ידי המזמין במהלך הביצוע.  

עיבוד תחתית )בנצי'ק( בכל שוחות הניקוז  לבצע נדרש מהקבלןבהתאם לדרישת עיריית אשקלון,  .19.3

 בפרויקט וזאת ללא תוספת תשלום למחירי השוחות. 

 לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים ואחריותו כוללת תיאום   נדרשהאתר יהווה אתר פעיל והקבלן  .19.4

 ת בגין הנ"ל.מול החברות בזק , חח"י, הוט, פרטנר וכו' ולא  לגרום לכל הפרעה. לא ישולם לקבלן תוספ

בודות תאגיד מי ע -על הקבלן לאפשר גישה לכלל הגורמים שיבצעו יחד איתו בשטח עבודות במקביל, כגון .19.5

ר לכלל הגורמים, ונציגי הרשות לביצוע בינוי, תשתיות ועבודות פיתוח, הקבלן יאפש יזמיםאשקלון, 

 ין הנ"ל.כניסה למגרשים בתיאום מלא וללא כל הפרעה, לא ישולם לקבלן תוספת בג

לכל הגורמים המבצעים עבודות באתר כגון:  כקבלן ראשיבאחריות הקבלן לתאם לוחות זמנים ולשמש  .19.6

 , לא ישולם לקבלן תוספת בגין הנ"ל.'בזק, הוט, חח"י, תאגיד, פרטנר, מקורות , תאגיד מי אשקלון וכו

 

לכל הגורמים שיבצעו את העבודות למען הסר ספק, הקבלן יישא תפקיד  כקבלן ראשי לענייני בטיחות בעבודה  .20

, לא ישולם לקבלן תוספת בגין הנ"ל. על הקבלן להתעדכן בהוראות הדין החדשות בנושא בטיחות בעבודה באתר

 לרבות החוזה להציב בעלי תפקידים באתר וזאת ללא תמורה נוספת.

 

 עבוד עפ"י הנחיותיו.בכל מצב של מציאת עתיקות בשטח באחריות הקבלן לזמן פיקוח של רשות העתיקות ול .21

 
 

האתרים ממוקמים בסמוך למבני מגורים ומבני ציבור הקבלן נדרש לא לגרום לכל הפרעה, לשמור על סביבת  .22

 עבודה מסודרת ונקייה ולעבוד בהתאם לחוקי הבטיחות של משרד העבודה כמפורט בתנאי החוזה ועל פי דין.

 

המציעים מתבקשים ללמוד היטב את כל מסמכי המכרז ולבדוק בעצמם את שטח אתר ביצוע העבודות על  .23

 אחריותם בכל ההיבטים המשפטיים, התכנוניים וכיוצ"ב.

 
 

 המציע יחתום על פרוטוקול כנס מציעים זה ויצרף אותו למסמכי ההצעה יחד עם הצעתו. .24

 

ץ? האם מלבד זאת גם האחריות הביטוחית של אותם גורמים חלה על באחריות מי תיאום לו"ז כניסת גורמי חושאלה: 

 הקבלן?

 כן, תיאום ובטיחות באחריות המציע. תשובה:

 

 מה מדיניות החברה לעניין אי עמידה בלו"ז?שאלה: 

  להסכם ההתקשרות במכרז. 18-19מפנה לסעיפים ה: תשוב
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 לתשומת לב המציעים,

 עודכנו בחוברת המכרז.לפרוטוקול  17*העדכונים בסעיף 

 (. 447810חוברת המכרז עודכנה באתר החברה )סימוכין 
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