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 לא להפצה –בנספח המצורף )נספח א'(  רשימת משתתפים

 
 מסמך זה הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של  כנס המשתתפים פרוטוקולעל המשתתפים להגיש את 

 הקבלן כחלק מהצעתם למכרז יחד עם כל יתר מסמכי המכרז.

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

 בפרוטוקול זה.

 בנוסף ליתר מסמכי המכרז יש לשים לב למידע שנמסר בכנס המשתתפים, כמפורט להלן:

 כללי :מידע   .1
 . מכרזב העבודות תכולתלמשתתפים  הוצגה

 והוצגו והוסברו בנוסף: גבולות ביצוע ותנאים כלליים(אומדן, )מיקום,  כנית כללית של הפרויקטוהוצגה ת
 מסמכי המכרז. -
 .וההתארגנותאילוצי השטח  -
 .שילדי וגאנט" דרך אבני"טופס  - וגדר במסמכי המכרזהדרך כפי שהאבני ל בהתאםעבודה הקצב ה -
 הנגישות לאתר העבודה ודרישות הסדרי תנועה זמניים. -
 .הביצוע לתקופת איכות בקרת -
 .הביצוע לתקופת איכות הבטחת -
 .הקבלן ידי על מחייב הזמנים לוח הכנת -
 .פיתוח ובניה באתר קבלני לרבות באתר חיצוניים גורמים לבין המבצע הקבלן ביןיתוף פעולה ש -
 

 :המכרז אומדן  .2
 לפני מע"מ.₪  2,089,344.05אומדן הפרויקט עומד על סך של  

3.  
 

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

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

 .הרלוונטייםבתאום עם הגורמים  ,אינם מסומניםאם הם מסומנים בתוכניות ובין אם הם בין 
 גוףוכל  קווי תקשורת , ביוב ותיעול,מיםצנרת חשמל, ההתחברות לרשת הקבלן יהיה אחראי על ביצוע  -

 לממן על חשבונו את עלות החיבור למערכות הנדרשות לביצוע הפרויקט. יהיה אחראי  ואחר רלוונטי 
 ,חשבונוועל יהיו באחריות הקבלן  ,לצורך איתורם החפירות לגילוי המתקנים, או שימוש במכשירים מיוחדים -

 הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל. 
עלות המים ועלות החשמל לביצוע העבודה הנם ע"ח הקבלן ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון לעת מתן הצעתו.  -

 הקבלן מחויב להזמין מונה מים עם חיבור על שמו מהרשות המקומית וכנ"ל מחברת החשמל.
 הנושים ויתרים הנדרשים. לפרט את -
 כל נזק שיגרם יתוקן על חשבון הקבלן. -



 

 
 

 מסמכי המכרז:  .4
 

מודפסות, מסמכים נלווים וכל חומר  תכניותרשימת התכניות,  ,חוברת המכרז, את מסמכי המכרז כוללים
 רלוונטי למכרז הזה. 

 
 גידור שטחי עבודה:  .5

 
שטחי העבודה בפרויקט בהתאם לדרישות  טרם תחילת הביצוע באחריות הקבלן ועל חשבונו לגדר את -

 .משרדי )הספר הכחול(-הכללי הבין ה ודרישות המפרטיהיתר הבני
 .בין האזור המאוכלס לאתר העבודהמובהקת ומדויקת הפרדה לבצע אחריות הקבלן  -
 היקפי סביב שטחי העבודה.הלפני השלמת גידור  עבודה לא תאושר תחילת ביצוע -

 
 בטיחות באתר:  .6

 .לפי תנאי החוזהועוד קנסות הטלת רור עמידה בכללי בטיחות באתר תג-איבזאת שמודגש  -
על הקבלן להפעיל לאורך כל משך הביצוע באתר יועץ בטיחות מטעמו אשר יפיק אחת לחודש דו"ח 

 דו"ח בטיחות נקי מליקויים מהווה תנאי מתלה לאישור חשבון הקבלן .בטיחות לאתר. 
 

 ואבני דרך לפרויקט: תקופת ביצוע  .7
 

 קלנדריים הכוללים בתוכם חודשים  5 –מיום קבלת צו התחלת עבודה תקופת הביצוע החוזית נקבעה  -
 .והתקופה הנדרשת למסירת העבודותהתארגנות  תקופת

התארגנות תכלול: תיאומים מול גורמים שונים, הגשת מסמכים להיתרים,  קבלת היתרים מכלל גופי  -
רלוונטיות, הכנה ואישור לוחות זמנים מפורט לכלל העבודות, התארגנות בשטח, התשתית והרשויות ה

אישור קבלני משנה, אישור תכנית בקרת איכות ע"י הבטחת איכות, הכנת תכנית עבודה לעבודות עפר 
 וכל הנדרש להתחלת הביצוע באופן מושלם.

מסמך זה מחייב התקדמות  - נקבעו אבני דרך לביצוע שלבים שונים בפרויקט"אבני דרך"  ךבמסמ -
  של הפרויקט כפי שמפורט בו. ח הזמניםועמידה בלו

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם   -
 .מנהל הפרויקט ל ידייוכן לפי שיטת "גאנט" או שיטה אחרת שתאושר ע "זבנפרד. הלו

 .יוכל להתחיל בעבודתוהקבלן  ע"י מנהל פרויקט, הקבלן ורט שלהמפ לאחר אישור לוח הזמנים -
כמוגדר במסמכי פיגורים יגרור הטלת קנסות  בעקבות אי עמידה באבני הדרך ביצועבתקופת הפיגור  -

 .החוזה
 

 :ונגישות הסדרי תנועה זמניים  .8
 

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

 .לביצוע כל העבודות הנדרשותובטיחות אחריות הקבלן לתכנן נגישות  -
 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 -

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

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

 שעות כלולים במחירי היחידה של הקבלן. 72הסדרי תנועה זמניים עד  -
לרבות ביצוע  ,קבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת אמצעים למניעת הפרעות לא יוכרו תביעות של  -

 .עבודות בנוכחות שוטרים או עבודות לילה
ו, העלות לתכנון וביצוע ההסדרים תחול על חשבון הסדרי תנועה זמניים בהצעתלעל הקבלן להתייחס  -

 . הקבלן
 

 עבודות עפר ופירוקים:  .9
 

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

ידי -מאושר עלהלמקום שפיכה יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו  פסולת ,סילוק עודפים, חומרי בניה -
 . שות המקומיתהמשרד להגנת הסביבה והר

מחוץ  או פסולת פינוי והטמנה )כולל אגרה( של עודפי עפרמיון ולא תשולם בנפרד תוספת עבור הובלה,  -
למעט האמור במיוחד במסמכי המכרז בגין עבודות  כנ"ל לגבי החומר לאחר הפירוק, לגבולות האתר

  אלה.
עבודות ו לעבודות עפר במפלסים שוניםהכנות , 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 על הקבלן להקפיד לעבוד לפי נוהל משהב"ש להפעלת מגרסה,  -
תשולם תוספת מחיר עבור אחסון זמני של לא  ברשות הרלוונטית. היעדה לתכנון ובניומהו אישור

 .החומר החפור לצרכי מיון ועיבוד
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.
לעבד ולמכור את עודפי העפר באתר אלא באישור מנהל הפרויקט בלבד  עפר מהאתר ולא יורשה

 ובאישור כל הגורמים המוסמכים לכך.
 )התייחסות לדוח הקרקע(

 .לא יוכרו תביעות הקבלן עבור תשלומי אגרות, הובלות וכו' -

 בקרת איכות בפרויקט:  .10
 

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

 שבחוברת המכרז.
למחירון עבודות פיתוח הקצב המיועד עבור בקרת איכות בפרויקט הוא בהתאם למפורט במקדמות  -

 של המשרד הבינוי והשיכון.
 .בקרת איכות מול הבטחת איכות לפני ביצוע העבודותיש לאשר נהלי  -
יש לקחת זאת  - על חשבון הקבלן ועלות בדיקות המעבדה וכל הבדיקות הנדרשות בפרויקט יהי -

בחשבון במסגרת הצעת המחיר במכרז )מובהר, כי יתכן וידרשו בדיקות נוספות שלא נכללו במסמך 
 המנחה מכל סיבה שהיא(. 

 
 הבטחת איכות  .11

ולפני תחילת הפרויקט באחריות 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,  -
אישור החומרים והדוגמאות הנדרשים לביצוע עבודות, כפוף לאישור של בקרת האיכות והבטחת  -

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

 ועוד. קנסות לפי תנאי החוזה
 

 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 יהיהעלות בדיקות המעבדה וכל הבדיקות הנדרשות בפרויקט  -

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

 הגדרה של שווה ערך )ש"ע(:  .13
 

  )הנדסי(. הכוונה היא ש"ע באיכות ש"עהגדרה של  הבכל מקום שמופיע -
 ביצוע.לזמן ללא תוספת ו )כלכלי(  ללא תוספת עלותוחייב להיות באיכות "ע ש -
לאחר תחילת ביצוע, בכל מקרה בו נעשה שינוי בתכנית הביצוע אם בשל דרישת הקבלן ואם ביוזמת  -

 המזמין, עלות הרכיב שמבוצע תקבע לפני תחילת הביצוע.
 

 שיטת בחירת הקבלן הזוכה:  .14
 

 בחירת הקבלן הזוכה במכרז.לכללים הלמשתתפים  והוצגכמופיע במכרז  -
 .הקצבים– 92ולפרק  , אספלטים – 25  פרקניתן לתת הנחה או תוספת לכל פרק, פרט ל -תשומת לבל -

 התארגנות ומשרדים:  .15
 הביצוע.על הקבלן להעמיד על חשבונו משרד למפקח ולצוות הקבלן עפ"י המפורט במסמכי המכרז לכל תקופת 

 מקור אספקת מים וחשמל הינם באחריות ועל חשבון הקבלן.
 אזורית/תאגיד/ מיקום לחיבור קו מים  לצורך ביצוע העבודה.הנדרש לתאם מול הישוב / המועצה 

במידה ומיקום החיבור המוצע יהיה במרחק גדול מאתר העבודה והקבלן יחליט שלא להתחבר אליו, ידרש 
 ו בכל אמצעי ראוי אחר לצורך ביצוע העבודה.הקבלן להשתמש במיכליות א

ל חיבור חשמל לצורך ביצוע העבודה, שטח התארגנות, משרדי קבלן, הבטחת איכות ופיקוח , באחריות וע
 הקבלן. חשבון

עם הישוב או חברת החשמל או להפעיל גנרטור הן לצורכי הביצוע וגם חשמל על הקבלן לתאם נק' חיבור 
 ההתארגנות.לצורכי משרדי 



 

 
 

על הקבלן לספק ולהציב החל מיום מתן צ.ה.ע על חשבונו מבנה למפקח לרבות תכולתו המלאה וחיבור 
 בהתאם לחוזה. ומה לתשתיות מים , ביוב , חשמל , מיזוג אויר , מכונת צילום כולל סורק , ריהוט משרדי וכד

 שור הישוב והמועצה.איויש להגיש תוכנית התארגנות בטרם ביצוע למנהל הפרויקט בתיאום 
 של הקבלן. חשבונות חלקיים השלמת ההתארגנות היא תנאי מוקדם לאישור

 מסירת העבודות:  .16
מודגש כי השלמת העבודות הנה מסירת העבודות לרשות הרלוונטית )רשות מקומית, תאגיד מים ועוד( תהיה 

 רצונה המלאה של המועצה.לאחר מסירת תיק חשבון סופי מלא ועם פרוטוקול מסירה חתום לשביעות 
מודגש כי השלמת העבודות תחשב אך ורק לאחר השלמת כל העבודות , אישור הפיקוח , אישור המתכננים , 
השלמת תיק מתקן לרבות תכניות עדות מפורטות , בדיקות, אישורים ומסירת כל העבודות לרשויות  )רשות 

ימה על מסמכי השלמת מבנה והחתמת הרשות על מקומית, תאגיד מים/חברת מים , נציגי הישוב( לרבות חת
 טופס מסירת עבודה לרשות מקומית.

 
אישור לתחילת העבודות בשטח לקבלן הזוכה יועבר אך ורק לאחר העברת אישור מינוי מנהל עבודה ואחראי   .17

 הבטיחות, וקבלת כל שאר אישורי החפירה הנדרשים )ח"ח, בזק, הוט רשות העתיקות, נת"י וכו'( למזמין
העבודה ולפיקוח. מובהר, כי על הקבלן חלה החובה לביצוע התיאומים להשגת הרישיונות הרלוונטיים כולל 

 תשלום ההוצאות, האגרות והערבויות הנדרשות לצורך קבלתם, ככל שיהיו, כפי שמוגדר בחוברת המכרז.
ודיעין,, מ4את מסמכי המכרז ניתן לאסוף ממשרדי החברה המנהלת "עדי הדר",רח' המעיין   .18  

  15:00-9:00בין השעות  12.12.21ועד ליום  21.11.21, החל מיום 9709020-08טל: 
הקבלנים נדרשים לקרוא היטב את חומר המכרז כולל תכניות ומפרטים טכניים ולוודא כי ברשותם    .19

לא יתקבלו טענות קבלן זוכה בקשר להצעתו עקב חוסר בפרטים או  -כל הנדרש לצורך מתן הצעתם
נתונים כלשהם וכן טענות בקשר לקושי בהשגת מוצר כלשהו או יישום עבודה כלשהי כמפורט בחומר 

 רז.המכ

מסירת החומר תהיה במסירה ידנית לתיבת המכרזים הנושאת את מס' המכרז, במשרדי עדי הדר, רח'   .20
בצהריים( ועד  15:30ועד השעה  8:00)משעה  14.12.2021, מודיעין החל מתאריך 2, בית ליגד 4המעיין 

 בצהריים(. 12:00ועד השעה  8:00)משעה  15.12.2021ליום 
 

ו ערבות בנקאית אוטונומית על שמו, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז, על המציע לצרף להצעת  .21
)במילים: שלושים ושש אלף שש מאות שבעים שקלים ₪  36,670חתומה כדין ע"י בנק ישראל ע"ס 

חדשים(. הערבות תהא בלתי מותנית והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית 
 ובלתי מנומקת.

 
דרש הקבלן בשלב הביצוע לבצע העתקה/ כריתה של עצים. עבודה זאת תבוצע בהתאם יתכן ויי  .22

 כלול במחירי היחידה. -להנחיות/ אישורים ותיאום של הקבלן עם הרשויות המוסמכות לכך
 

 על הקבלן לנהל יומן עבודה יומי, לחתום עליו באופן יומיומי ולדאוג להחתים את המפקח.  .23

שבו הוא מתכוון להשתמש.  כל והחומרים כל הציוד  בשלב ראשון של הפרויקט את על הקבלן לאשר   .24
 .בביצוע החומרים אמורים להיות מאושרים על מנת שלא ייווצרו עיכובים

 
כחלק מהגשת חשבונות יעביר הקבלן עם חישובי הכמויות גם תכניות עדות חתומות ע"י מודד מוסמך   .25

מך אחר שידרש ע"י הפיקוח כולל יומני עבודה חתומים ושירותי לכל חשבון עבור החלק שבוצע וכל מס
 שדה ובדיקות מעבדה.

 
גישה לתושבי ההרחבה ויש לוודא גישה להרחבה במינימום להובהר כי הכביש הינו העורק העיקרי   .26

תיאום מול ביצוע לצורך כך ועל חשבון הקבלן ציבור, לרבות טיפול בהסדרי תנועה זמניים פרעה לה
 היישוב.נציגי 

 
אל הכבישים הביצוע הוצגו לנוכחים גבולות הביצוע בפרויקט והוסבר כי יש להתחבר בגבולות   .27

 הקיימים והדרכים הקיימות המובילות ליישוב הוותיק.
 

 שאלות ותשובות:  .28
 תקבלו שאלות הבהרה.לא ה

 
 

 
________________ 

 חתימת הקבלן


