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 01/2021פרוטוקול כנס קבלנים מכרז 
 .לביצוע עבודות להחלפת קו מאסף לביוב ברח' א.ס.לוי ויחזקאל בעיר רמלה

 
 .12:00שעה  15.02.2021שנערך במשרדי התאריך בתאריך 

 
 נוכחים :

 עומר קרונטל ,מהנדס תאגיד 
 קלרה מסעוד ,מנהלת מחלקת הפרויקטים 

 תמיר לוי ,מנהל פרויקט
 עומר קבבג' ,מתכנן הפרויקט

 
 קבלנים שנכחו במפגש מציעים :

 
 נציג מטעם חברה שם חברה

 מתן אחים אדרי
 אסף חכמון גבאי

 עוזיאל אר-יצ
 אעטף אלעוברה

 עומר אברהמי ובניו בע"מ
 
 
הוצג לקבלנים באופן מפורט בישיבה, בהתאם למסמכים, לכתבי כמויות, הפרטים  המכרז  .1

 והמפרטים.

 תוואי העבודה הוא לאורך רח' א.ס.לוי, יחזקאל וביאליק לאורך הכביש/ מפרצי התנועה. .2

מ"מ, העבודה כוללת חיבורי בתים, חיבור לשוחות  560 –מ"מ  160קו הביוב בקוטרים שבין  .3

 רט בתוכניות ובכתבי הכמויות.קיימות, בהתאם למפו

 הפרויקט יבוצע בהתאם להנחיות המלת"ב, לרבות דיווחים ותשלומים. .4
 

 התאגיד יבחן את עמידת ההצעות בתנאי הסף והצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף תפסלנה. .5
 
מובהר בזאת שבמידה ויתגלו מי תהום, על הקבלן לעבוד ביבש לאורך הביצוע בנוסף על הקבלן  .6

 עבודות דיפון ככל שיידרש.לבצע 

 הקבלן יידרש לשמור על כללי הבטיחות, בזמן ביצוע עבודות ולהימנע מגרימת נזקים. .7

 ימים קלנדריים ממועד צו התחלת העבודה.   120משך זמן  הביצוע  .8

למען הסר ספק יבוצעו עבודות דיפון והחלפה מלאה של כל חתך התעלה וזאת ללא כל תוספת  .9

 מחיר.

למען הסר ספק, הערבות הבנקאית תהיה תוגש בנוסח שצורף למסמכי המכרז, ותוקפה עד  .10

 למועד הנקוב במכרז, אחרת ההצעה עלולה להיפסל . 

לכל אורך תקופת הביצוע, יבצע הקבלן את כל הפעולות הנדרשות, כדי להימנע ממטרדים שלא  .11

ועל הקבלן לכלול אותם במחירי לצורך, כל הפעולות שינקוט הקבלן, יהיו ללא כל תוספת מחיר 

 היחידה השונים.  
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הקבלן יידרש, לכלול במחירי היחידה השונים את ביצוע כל פעולות, גם בשעות בלתי מקובלות      .12

 וזאת  ללא כל תוספת מחיר, מעבר למחירי היחידה.

כל     היה ובמהלך הביצוע יהיו מטרדים בשטח, באחריות הקבלן לתקן את המטרדים וזאת  ללא  .13
 תוספת מחיר.

 
 האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז מוטלת .14

על הקבלן הזוכה ועל חשבונו, לרבות בכל הקשור להעמדת בטוחות, נקיטת אמצעי בטיחות            

 על ידי כל גוף ו/או רשות רלבנטיים. ושיינתנוביצוע כל פעולה נדרשת אחרת, בהתאם להוראות 

 

יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההוראות, אחרת ההצעות עלולות להיפסל, לאור  .15

 הגישה  המחמירה בדיני המכרזים.

 הקבלנים נדרשים, לעיין בחוברת המכרז, במפרט המיוחד ובתוכניות, לפני מילוי אחוז ההנחה. .16

ל יום עבודה, לאתר שפיכה, בתאום עם הרשות המקומית פינוי החומר שנחפר, יפונה בסוף כ .17

 והתאגיד.  

הקבלן נדרש לשמור על כללי הבטיחות ולהימנע מגרימת נזקים, בנוסף יידרש הקבלן לאשר  .18

 בכתב, שכל העובדים עברו ריענון בנושאי הבטיחות השונים.

 באחריות הקבלן.   -כל התאומים והסדרת האישורים  .19

 נהל עבודה מוסמך, פרטיו ידווחו למשרד הכלכלה.  הקבלן יידרש להעסיק מ .20

 כל הצנרת והציוד יאוכסנו במקום מגודר תוך הקפדה על כללי הבטיחות.  .21

על הקבלנים להעביר כבר כעת את נושא הביטוחים לבדיקת המבטחים, כל הסתייגות לגבי  .22

מועד הוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך ה

שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ולדרישות 

הביטוח. ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור ביטוחי הקבלן, החברה תתעלם 

 מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה.

ות, אחרת ההצעות עלולות להיפסל, לאור יש להקפיד ולמלא את מסמכי המכרז לפי ההורא .23

 הגישה המחמירה בדיני המכרזים.   

 שעה עד ה,  07.03.21  ראשון לתשומת לב הקבלנים,  מועד הגשת ההצעות לא יאוחר מיום  .24

 בנוכחות המציעים. 12:15פתיחת מעטפות בשעה בצהריים , 12:00

המציעים בחתימה וחותמת, ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי  .25

בהתאם להוראות מסמכי המכרז. החוברות ודפי הכמויות הנוספים, פרוטוקול זה ודפי תשובות 

 לשאלות הבהרה, כשהם חתומים + חותמת, כולם מהווים חלק בלתי נפרד מההצעה.

לכתובת מייל  בקובץ וורד/אקסל שאלות לשלוח יש נוספות ושאלות להבהרות .26

michrazim@tamarwater.co.il   . 

 

 דוד ילוז , משרד ה.מ.ד.י מתכנן הפרויקט:  כתב פרוטוקול
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