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 הנדון: מסמך הבהרות למכרז 1002/2022
 

מענה לשאלות דגשים, הבהרות,  נושא:

 אריאלישוב:  מרכז מחוז: ושינויים לחומר המכרזקבלנים 

  פיתוח שלב ב'ביצוע עבודות  פרויקט:
עדי הדר יזום יעוץ  חברה מנהלת:

 וניהול כלכלי בע"מ
 אריאל דרוםאתר: 

 רותם בן שלוש  רשם:  

 
 מסמך זה הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

כשהוא חתום על ידי מוסמכי החתימה של  כנס המשתתפים פרוטוקולעל המשתתפים להגיש את 
 למכרז יחד עם יתר מסמכי המכרז.הקבלן כחלק מהצעתם 

מובהר בזאת כי במידה ותימצא סתירה בין פרוטוקול זה ובין יתר מסמכי המכרז, הקובע הנו האמור 
 בפרוטוקול זה.

 בנוסף לכל יתר מסמכי המכרז יש לשים לב למידע, כמפורט להלן:

 כללי :מידע   .1
 וביצוע תשתיות בכבישים.באתר בוצעו עבודות שלב א' עבודות עפר, פריצות כבישים, 

על הקבלן לעשות כל הנדרש בכדי לשמור על המצב הקיים בשטח, כל פגיעה במצב הקיים תחייב את הקבלן 
 לתקן ולהחזיר מצב לקדמותו.

 :בין היתר תכולת המכרז כוללת
 השלמות תשתיות ניקוז הכוללות חיבורים לבתים והנחת קולטנים.* 

 * עבודות עפר בשצ"פים
 רכות לרבות אבני שפה מצעים ואספלט זמני.הקמת מד* 
 .100בדרך מס'  םהרחבת מדרכה והקמת שביל ואופניי* 
  תשתיות תאורה ותקשורת והקמת עמודי תאורה.* 
 .ניקוז קוביצוע * 
 

2.  
 

 עם גורמים בשטח: שיתוף פעולה
 רשות המייצגכל גוף אחר  או המקומית הרשותנציגי  מול עבודותב ותיאוםשיתוף פעולה על הקבלן לפעול ב -

 , חברת החשמל וכל גורם אחר רלוונטי.תקשורת חברות, מקומית
 - ת מים, ביוב, תיעול, חשמל, קווי תקשורתוצנר לרבות ,מקום המתקנים הקיימים בשטחאת הקבלן יבדוק  -

 .הרלוונטייםבתאום עם הגורמים  ,אינם מסומניםאם הם מסומנים בתוכניות ובין אם הם בין 
ממן על יו והתקשורת , הביוב, התיעול,מיםהחשמל, ה ותהתחברות לרשתן יהיה אחראי על ביצוע הקבל -

 חשבונו את עלות החיבור למערכות הנדרשות לביצוע הפרויקט. 
עלות המים ועלות החשמל לביצוע העבודה הינם על חשבון הקבלן ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו.  -

 וכנ"ל חיבור מחברת החשמל.מהרשות המקומית / תאגיד הקבלן מחויב להזמין מונה מים עם חיבור על שמו 
 הקבלן. חשבוןידי הקבלן ועל על  מידיתכל נזק שיגרם על ידי הקבלן במהלך העבודות יתוקן  -

במקביל על אותו תא שטח,  ויעבודחברת חשמל ו/או בזק הקבלן, בזמן ביצוע עבודות יתכן וקבלן  תלידיע -
לרבות תאום עבודות הנחת תשתיות  חברת חשמל ו/או בזקעל הקבלן לעבוד שתוף פעולה מלא עם קבלן 

קבלן חח"י ו/או  עבודות עםשל שני הגורמים, לא יתקבלו טענות של עיכוב בלוחות זמנים בגין חוסר תאום 
 .בזק

 מסמכי המכרז:  .3
,מסמכים נלווים וכל חומר רלוונטי למכרז  תכניותרשימת תכניות,  ,חוברת המכרז, את מסמכי המכרז כוללים

 הזה. 
 

 גידור שטחי עבודה:  .4
 

טרם תחילת הביצוע באחריות הקבלן לגדר את שטחי העבודה בפרויקט בהתאם לדרישות היתר  -
  ואישורו. משרדי )הספר הכחול( ודרישת המפקח-הכללי הבין דרישות המפרט,הבניה 

לשמור לקחת אחריות על הגדר, ת היקפית, באחריות הקבלן ימהאתר קיימת גדר איסכורגדול בחלק  -
סיורים יומיים לבדיקת תקינות  , קיוםלרבות החלפת לוחות והתקנת עמודים חדשיםותה  ולתחזק א
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עמודים בעזרת בטון, החלפת לוחות וביצוע כל הנדרש לשמירה על תקינות הגדר, חיזוקה, ייצוב 
 ותחזוקתו כלול במחירי היחידה במכרז.גידור זה   .  הגדרות בהתאם לצורך או על פי הנחיית המפקח

 .ותהיקפי סביב שטחי העבודהגידור ההשלמת אחר לבשטח תאושר  עבודה תחילת ביצוע -
במהלך הביצוע לגדר את כל מקומות העבודה   שבמוקדים שונים ויידר ות הינםידוע לקבלן שהעבוד -

 ת המפקח.ינו ועל פי הנחיובהתאם להתקדמות העבודה, הכל על חשב

 בטיחות באתר:  .5
 אי עמידה בכללי בטיחות באתר עשויה לגרור החלטה על הטלת קנסות לפי תנאי החוזה.  -
בטיחות אשר יפיק אחת לחודש לפחות דו"ח על הקבלן להפעיל לאורך כל משך הביצוע באתר יועץ  -

ליקויים מהווה תנאי ללא . דו"ח בטיחות מיידי ןוהקבלן יבצע תיקונים בהתאם באופ בטיחות לאתר
 . קבלןחלקי של החשבון ההלאישור 

שמירת עבודות שבוצעו ( לבגבולות התב"ע של השכונה)כל אתר העבודה על הקבלן הזוכה אחראי  -
 ל כללי ואמצעי הבטיחות הנדרשים באתר העבודה.בעבר בשכונה ונקיטת כ

בהתאם למפורט במוקדמות למחירון  יהיהבטיחות בפרויקט השתתפות בהקצב  עבור תשלום ה -
 עבודות פיתוח של משרד הבינוי והשיכון.

 
 ביטחון באתר:  .6

לקחת  האתר נמצא מעבר לקו הירוק, ייתכנו סגרים ומניעת כניסת עובדים באירועים שונים ועל הקבלן -
 זאת בחשבון בהצעתו.

, אישור כללי אינו רלוונטי לאישור עבודה באריאללידיעה כללית בלבד : עובדים פלסטינים נדרשים  -
 לעבודה בשטחי העיר. 

עובדים פלסטינים נדרש שומר חמוש )באחריות ועל חשבון הקבלן  10לידיעה כללית בלבד : על כל  -
שינוי או עדכון בנ"ל מחויב הקבלן לבצע את השינוי ללא (. במידה ויחול ןבתיאום עם מחלקת הביטחו

 תוספת עלות/חיוב והוא לוקח זאת בחשבון  בהצעתו ועל חשבונו
כניסת פועלים תהיה בתיאום מלא עם הרבש"צ )כרטיס מגנטי + מערכת רישום( ותהיה אכיפה  -

 .מוגברת שכל פועל יהיה באתר בו הוא רשום
 ואבני דרך לפרויקט: תקופת ביצוע  .7

 
. התקופה כוללת מיום קבלת צו התחלת עבודהחודשים קלנדריים  20תקופת הביצוע החוזית נקבעה ל  -

 .מועצהותקופה נדרשת למסירת העבודות להתארגנות  תקופת בתוכה
ההתארגנות תכלול בין היתר, תיאומים מול גורמים שונים, הגשת מסמכים להיתרים,  קבלת היתרים  -

מכלל גופי התשתית והרשויות הרלוונטיות, הכנה ואישור לוח זמנים מפורט לכלל העבודות,  לעבודה
התארגנות פיסית בשטח, אישור קבלני משנה, אישור תכנית בקרת איכות ע"י הבטחת איכות, הכנת 

 תכנית עבודה לעבודות עפר וכל הנדרש להתחלת הביצוע באופן מושלם.
 לביצוע שלבים שונים בפרויקט.מחייבות אבני דרך נקבעו "אבני הדרך" המכרז  ךבמסמ -
כל ההוצאות  של הפרויקט כפי שמפורט בו. ח הזמניםמסמך זה מחייב התקדמות ועמידה בלו -

 הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם  בנפרד. לוח
 .מנהל הפרויקט ל ידיר עיוכן לפי שיטת "גאנט" או שיטה אחרת שתאוש זמנים

 .ע"י מנהל פרויקט הקבלן מפורט של לאחר אישור לוח זמניםהקבלן יתחיל בעבודתו  -
יגרור הטלת קנסות כמוגדר  בעקבות אי עמידה באבני הדרך ביצועבתקופת הפיגור כי מודגש בזאת  -

 ואף נקיטת צעדים נוספים. במסמכי החוזה
 

 :ונגישות הסדרי תנועה זמניים  .8
 

לקחת בחשבון שביצוע  , על הקבלןמשרדי )הספר הכחול(-הכללי הביןהמפרט בנוסף להגדרות  -
 .כנדרש עבודות במבנה דורש תכנון ואישור הסדרי תנועה זמנייםה

 .לביצוע כל העבודות הנדרשותובטיחות לתכנן נגישות ועל חשבונו אחריות הקבלן ב -
 צרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר בעל הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית  -
  .ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא ,במשך כל העבודה -
לבטיחות התנועה ובמיוחד ביציאות לכבישים ראשיים, על ידי התקנת בתחילת עבודתו,  ,הקבלן ידאג -

יבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה שלטים, דגלים, פנסים, הצבת שוטרים, עובדים וכו' לפי הצורך ו
והכל על חשבונו. לא ישולם בנפרד עבור תכנון, אישור, ביצוע, תחזוקה לכל אורך הביצוע ופירוק ופינוי 

וכל דבר שהיה כלול בתכולת העבודה במכרז, למעט אם  לרבות צביעה ,של כל האביזרים הנדרשים
 מופיע אחרת במסמכי המכרז.

לרבות  ,בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות לא יוכרו תביעות של קבלן  -
 .ביצוע עבודות בנוכחות שוטרים או עבודות לילה

 . עלות ההסדרים תחול על הקבלן ו.הסדרי תנועה זמניים בהצעתלעל הקבלן להתייחס  -
 

 עבודות עפר ופירוקים:  .9
 

לשם ביצוע עבודות העפר וכי אין מובהר בזאת כי על הקבלן לדאוג לכל האישורים הנדרשים  -
 התחייבות מצד המזמין שיינתן אישור לביצוע פיצוצים ו/או כל שיטה דומה.



 

 
 

על הקבלן לבצע מדידה של מצב הקיים לפני תחילת העבודות במגרשים בהם מתוכנן לבצע עבודות  -
של התקדמות עפר ולבצע מדידה לאחר סיום עבודות החפירה ו/או חציבה. בנוסף יבצע הקבלן מדידה 

 החפירה ו/או  חציבה במהלך הביצוע על פי בקשת המפקח ויבצע חישוב של הכמויות שנחפרו/ נחצבו.
ידי -שפיכה מאושר על אתרליבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו  ופסולת סילוק עודפים, חומרי בניה -

 . המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית
מחוץ  או פסולת פינוי והטמנה )כולל אגרה( של עודפי עפרמיון, לא תשולם בנפרד תוספת עבור הובלה,  -

למעט האמור במיוחד במסמכי המכרז בגין עבודות  כנ"ל לגבי החומר לאחר הפירוק, לגבולות האתר
הודגש כי מחירי החפירה והחציבה כוללים גם פינוי העודפים לאתר שפיכה מוסדר  וכוללים  אלה.

רחי ביו"ש, רשות מקרקעי ישראל וכל הנדרש לצורך פינוי עודפי תשלום אגרות לאתר, למינהל האז
 .העפר והפסולת

עבודות ו הכנות לעבודות עפר במפלסים שונים, עבור לא תשולם תוספת עבור עבודות בתנאים מוגבלים -
וקבלנים נוספים שעובדים באתר למעט האמור במיוחד במסמכי המכרז בגין  יזמיםבשיתוף עם 
 .עבודות אלה

קבלת  –תנאי להפעלת מגרסה בשטח בלן להקפיד לעבוד לפי נוהל משהב"ש להפעלת מגרסה, על הק -
ברשות הרלוונטית ועמידה בכל התנאים, הדרישות, התשלומים,  היעדה לתכנון ובניומהו אישור

 וקבלת האישורים הרלוונטיים עפ"י כל דין, לרבות אישור רמ"י.
 .החומר החפור לצרכי מיון ועיבוד לא תשולם תוספת מחיר עבור אחסון זמני של   -
לא ישולם החזר  .על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הצפויות שקשורות להסדרים מול רמ"י -

הקבלן לא יורשה להוציא עודפי  עבור תשלומים לרמ"י בגין הוצאת עודפי עפר מחוץ לגבולות האתר.
עפר מהאתר ולא יורשה לעבד ולמכור את עודפי העפר באתר אלא באישור מנהל הפרויקט ובאישור כל 

 הגורמים המוסמכים לכך.
לא תתאפשר תנועה של משאית מפרקית )משאית פירקית( או כל משאית מחצבה או משאית מכרה  -

יות עפר מדגם משאית אחודה שלעיתים כוללת גם דרכים לתנועת משא יוגדרו. באתר האתרבתחום 
 נגרר נוסף.

ס"מ מעל לכל התשתיות  20מודגש כי יש לבצע מילוי נברר מהודק בבקרה מלאה בשכבות של  -
הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים ולא  -בהתאם להנחיית מנהל הפרויקטאו /המבוצעות בפרויקט  ו

  תשולם תוספת בעבור ההידוק המבוקר
 .רו תביעות הקבלן עבור תשלומי אגרות, הובלות וכו'לא יוכ -

 

 בקרת איכות בפרויקט:  .10
 

שירותי בקרת איכות לפי  לבצע כל הפעילויות הקשורות לבקרת איכות עצמית, לרבות שכירתבאחריות הקבלן 
 (איכותהמפרט המיוחד לבקרת )ה "הקבלן בביצוע איכות לבקרת כלליה מפרטבהתאם ל"התנאים במכרז ו

 שבחוברת המכרז.
כל ויש לבצע בקרה על ההקצב המיועד עבור בקרת איכות בפרויקט הוא בהתאם למפורט במוקדמות  -

 .בהתאם לסעיף הקצב בכתב הכמויותהשתתפות שולם תבגין העבודה העבודות המבוצעות במכרז זה 
 

 הבטחת איכות  .11
תחילת הפרויקט באחריות ולפני במפרט בקרת האיכות המצורף במסמכי המכרז בנוסף למוגדר  -

לבקרת איכות עצמית של הקבלן  (כמפורט במסמכי המכרזהקבלן ועל חשבונו להעמיד מבנה מרוהט )
 מנהל הבטחת איכות מטעם המזמין.ול

 יחולו על חשבון הקבלן. הנלוות ותהוצאהוכל  השוטפתתחזוקה העלות של המבנה,  -
כפוף לאישור של בקרת האיכות והבטחת אישור החומרים והדוגמאות הנדרשים לביצוע עבודות,  -

 האיכות, המתכננים, המפקח ומנהל הפרויקט.
לגרור  העשויידי המפקח באתר -עמידה בטיב האיכות בזמני הביצוע שנקבעו על-אימודגש בזאת ש -

 .ואף מעבר לכך קנסות לפי תנאי החוזההטלת החלטה על 
 

 בדיקות מעבדה בפרויקט:  .12
 

 יש מסמך עזר "בדיקת איכות הביצוע של הקבלן" "הקבלן בביצוע איכות לבקרת כלליה מפרט"ב -
בפני אשר יכין וימטעם הקבלן מנהל בקרת האיכות . את הכנת הפרוגרמה לבדיקות לפרויקט המנחה

 פרויקט. עבור ה מפורטתהבדיקות הפרוגרמת את איכות מטעם המזמין המנהל הבטחת 
במסגרת הצעת  על חשבון הקבלן יהיהקט עלות בדיקות המעבדה וכל הבדיקות הנדרשות בפרוי -

 מכל סיבה שהיא(.  ,נדרשות במפרטים ולא נכללו במסמך המנחההבדיקות ה)כולל במכרז המחיר 
 

 הגדרה של שווה ערך )ש"ע(:  .13
 

  .הכוונה היא ש"ע באיכות ש"עהגדרה של  הבכל מקום שמופיע -
 ביצוע.לוזמן  תמורה חוזיתללא תוספת וחייב להיות באיכות "ע ש -
לאחר תחילת ביצוע, בכל מקרה בו נעשה שינוי בתכנית הביצוע אם בשל דרישות הקבלן ואם ביזמת  -

 המזמין, עלות הרכיב שמבוצע תקבע לפני תחילת הביצוע.
 



 

 
 

 שיטת בחירת הקבלן הזוכה:  .14
 בחירת הקבלן הזוכה במכרז.לכללים הלמשתתפים  והוצג -
 עים בחוברת המכרז.יהפרטים מופכל  -
, הקצבים אספלט –הבאים ים פרקניתן לתת הנחה או תוספת לכל פרק, פרט ל -לב הקבלנים תשומת ל -

 והכל בהתאם לקבוע בתנאי המכרז. הקצב לבקרת איכותו ,שונים

 משרד לקבלן ומשרד למפקח:  .15
הקבלן יחויב להעמיד על חשבונו למשך כל תקופת הביצוע משרד למפקח ולצוות הקבלן עפ"י המפורט במסמכי 

 -אבן דרך הוא תנאי להשלמה רשמית של  אלהשל משרדים  יםמלאותחזוקה המכרז, סיום העמדה ותפעול 
 .התארגנות כפי שמוגדרת במכרז

 מסירת העבודות:  .16
 בגמר מסירת כל העבודות לעירייה .מודגש כי השלמת העבודות הנה 

 :פרויקטמנהל ה דגשי  .17

מסירת צו התחלת עבודה לקבלן הוא יהיה אחראי על כל שטח השכונה בגבולות הקו הכחול של התכנית יום מ -
( וגם שטח המובלעת הפרטית שבתכנית שמחוץ לתחום העבודות המבוצעות במסגרת פרויקט זה יםגם שטח)

ורואים בו אחראי לנושא ככל ויהיו כאלה, ערימות עפר ופסולת בשכונה מניעת פיזור ופינוי כולל בנוגע ל
 פסולת ועודפי עפר בשטח התב"ע. מניעת שפיכתהבטיחות ול

 

וכן הכנות תשתיות  עבודות פיתוח, עבודות תשתיתעבודות עפר, הפרויקט מאופיין בעבודות במוקדים שונים.  -
בהקפדה על הנדרשות לשלבי אכלוס עתידיים בשכונה. העבודות תתבצענה במוקדים שונים  בעת ובעונה אחת 

דרוש. על הקבלן להיות מודע ובעל יכולת כפיתוח עבודות עמידה באבני הדרך בשל ההתחייבויות לסיים 
לא יתקבלו טענות  .קפדנית על טיב הביצועתוך שמירה  ניהולית לשליטה על מוקדי ביצוע  שונים ומורכבים

 בגין עבודות קטנות.מחיר עבודה במקומות מוגבלים או בקשות לתוספות  לגבי
 

תכנית לפי הנחיית תארגנות בשטח העבודה בגבולות ההעל הקבלן להציג ולקבל אישור המפקח לתכנית  -
  המפקח.
 

עם הודעת הזכייה את אבני השפה, עמודי התאורה, הפנסים  הודגש כי על הקבלן הזוכה לשריין באופן מיידי -
וכדו' הנדרשים לצורך העבודה וזאת לאור תקופת האספקה הקיימת כיום וכי לא תתקבל שום טענה של קבלן 

על הקבלן לקחת זאת בחשבון ולבדוק  -על אי יכולת עמידה בלו"ז עקב אי אספקת החומרים על ידי הספקים
 בשלב המכרז.  זמני אספקה וכדו' כבר

 

יתכן ותהיינה בעיות שונות כגון עיכובים של חברת החשמל וחברות התקשורת, יזמים וכדו', פעולות של רשות  -
העתיקות וכדו', על הקבלן להיערך לעבוד בכמה קטעים בו זמנית ובשתי  משמרות לפחות כך שאם יהיה 

א ישולם פיצוי בעבור הפסקות עבודה או עיכוב במקום אחד ניתן יהיה להאיץ העבודות בקטעים אחרים.  ל
 עבודה בקטעים קטעים.

 

ויעביר תכנית מדידה חתומה לאישור הפיקוח  של כל האתר( as-madeהקבלן יבצע תכנית עדות מצבית ) -
 תחילת הביצוע.לומודד האתר טרם 

 

 

 

 

____________________ 

 חתימת הקבלן

 

 


