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 1שדרוג מט"ש עין בוקק שלב א' 03/22מכרז  –סיור קבלנים פרוטוקול 

 משתתפים:

 תשתיות זורמותמנהל תחום  - אמעון לביש
 מנהל מח' מים וביוב - מאור אזולאי

 (06.03.2022שנערך בתאריך  01, מתכננת הפרויקט, )סיור .D.H.Vחב'  - זוהר שוורצמן
 (10.03.2022שנערך בתאריך  02, מנכ"ל, )סיור D.H.Vחב'  - חגי קוצר

 

 .רשימת הקבלנים אשר השתתפו בסיור נמצאת במשרדי המועצה

 

 , פרוטוקול זה מסכם את שניהם.10.03.2022ו  06.03.2022קבלנים בתאריכים  נערכו שני סיורי

 

 :אשר הוצגו בסיורים להלן עיקרי הדברים

המכרז הינו מכרז אשר עיקרו הינו רכש והתקנת ציודים במט"ש כגון: מכונת קדם, צנטריפוגות  .1

, התקנת מדי והתקנתם במעכלמהריאקטורים הקיימים קת מיקסרים קיימים תבוצה, הע

 .WAS/RAS שדרוג תחנת השאיבהובריאקטורים חמצן ורדוקס 

ההשתתפות המפורטים במסמכי  תנאיע"י שמעון הנחיות למשתתפי המכרז ובכללן  נסקר .2

 , תנאי הסף ותאריך אחרון להגשת הצעות.המכרז

איכות דגש רב על איכות הציוד המותקן,  ןויינתהודגש כי המתקן הינו קריטי עבור המועצה  .3

 העבודה ועמידה בלוחות הזמנים.

הובהר כי העבודה הינה בתוך מתקן פעיל, יש לבצע את העבודה בזהירות ותיאום עם מזמין  .4

 העבודה ומפעיל המתקן לצורך מניעת תקלות בפעילות המט"ש.

על הקבלן לקחת בחשבון את מיקומו המרוחק של אתר העבודה ומזג האוויר הקיצוני הקיים  .5

ר זאת בהתאם, המועצה תערוך בדיקת היתכנות להצעות המחיר ולא תהסס במקום ולתמח

 לפסול הצעות מחיר נמוכות או לא סבירות.

 מכונת קדם: .6

 הוצג מיקום מכונת הקדם, האוגן אליו יש להתחבר לרבות מפעיל חשמלי, נקודת חיבור  6.1

(T  אליו יש לחבר את הצנרת היוצאת מהמכונ )חבר. תיש לה אליוה ומכונת נטרול הריחות קיים

 ונקודות החשמל והבקרה אליהם יש להתחבר.המסועים אותם יש להתקין  כמו כן הוצג מיקום

  



 
 
 
 

 
 

 

 מדי חמצן ורדוקס:   .7

 .הוצג מיקום התקנת מדי חמצן ורדוקס באורבלים 7.1

 :WAS/RAS תחנת השאיבה .8

 הוצגה תחנת השאיבה בה יש לבצע שדרוג והחלפת משאבות ומגופים. 8.1

בתחנה  ימצאובמידה ו מחר את העבודה.כולל עבור משאבה ומנוע וכך יש לתהמחיר בסעיף הינו  8.2

 ןתינתאשר  לשדרג את המשאבה בלבד כנגד הנחה ע"י המזמין תקינים תשקל אפשרות מנועים

 מהמתקין.

  ות כמופיע בתכניות ובכתב הכמויות.המשאבות הינן משאבות בורגי 8.3

התאמות צנרת שיש לבצע עבור המשאבות  בכתב הכמויות מופיע צנרת במ"א, הסעיף הינו עבור 8.4

על הקבלן לבצע תכנון מוקפד להתאמת הצנרת לצורך פעילות מיטבית של התחנה  החדשות.

 והמשאבות.

משאבות כל פעם עקב כך שהמט"ש הינו פעיל ואין אפשרות  3שדרוג התחנה ייעשה במקביל,  8.5

 להשבית את פעילות התחנה.

 והתאמה של מעמיד המשאבה. המחיר הינו כולל שיקום במידת הצורך 8.6

 שדרוג מעכלים: .9

 .מהריאקטוריםהוצג המעכל הצפוני בו יש להתקין את המיקסרים אותם מוציאים  9.1

הודגש כי על הקבלן לשפץ את מנועי המיקסרים ולוודא תקינותם, כמו כן יש לבצע התאמה של  9.2

 הציר ולהאריכו בהתאם לגובה המעכל.

 במיקסר כהכנה לעתיד.כמופיע בתכניות תותקן צנרת אויר  9.3

נקייה  יתאפשר להעביר בוצה ,ריקונו המוחלטעד לכמו כן הקבלן ינקה את המעכל הצפוני  9.4

 ך את תחתית המעכל יש להעביר ישירות להטמנה.להמשך טיפול במט"ש א דרומילמעכל ה

שאלה: היכן יש מתקן הטמנה קרוב? תשובה: מתקן פינוי קרוב יש במטמנות אפעה במישור  9.5

 רותם.

שאלה: האם ישנה אפשרות לבצע ייבוש בוצה בסמוך למט"ש? תשובה: לא, הדבר עלול לעורר  9.6

 מטרדים באזור המלונאות הסמוך.

  



 
 
 
 

 
 

 

 מערך ייבוש בוצה: .10

וצג מיקום גמל הבוצה אותו יש להקים ממול הכניסה לאולם הבוצה, כמו כן הוצג תוואי ה 10.1

 קו הבוצה אותו יש להניח מתחת לאספלט עד לאולם הבוצה.

של הגג לצורך הכנסתם, לפרק  ייתכן ויידרש הוצג מיקום התקנת הצנטריפוגות, הודגש כי  10.2

והתאמת הצנטריפוגות למסועים הקיימים. כמו כן  'מונורייל'כמו כן יש לבצע התאמה של ה

 פינוי הצנטריפוגות הקיימות ומתקן פולימרים כל זאת ע"פ תכנית הפירוקים.

ארונות חשמל ובקרה של הצנטריפוגות הישנות  2הוצג חדר החשמל והבקרה בו יש לפרק  10.3

ולהתקין את הארונות עבור הציוד החדש, בחדר קיימות נקודות חשמל ובקרה אליהם יהיה 

 להתחבר. 

 ובמת הצנטריפוגות מהלכלוך שהצטבר שם. העבודות כוללות ניקוי האולם 10.4

 שאלות נוספות: .11

עבור כל  מצוין? תשובה: במפרט הטכני מסויםשאלה: האם הקבלן מחוייב לקנות מיצרן  11.1

פריט יצרנים מאושרים להתקנה שעל הקבלן להציג לאישור המתכנן את הציוד על פי המופיע 

 במפרט.

 האם ניתן לצפות באומדן המכרז? תשובה: האומדן הינו חסוי בשלב זה. :שאלה 11.2

 דגשים נוספים: .12

ת ביצוע חיבורי חשמל והקמת תשתיות חשמל מקומיות בלבד, תשתיות העבודות כוללו 12.1

 חשמל ובקרה ראשיות קיימות בכל המקומות.

על הקבלן לתמחר ביצוע התאמות עבור הציוד המותקן במערכת הבקרה הקיימת של  12.2

 המט"ש, במט"ש קיימת מערכת בקרה של מ.ש.ק הנדסה.

המוצגים בתכנית  פירוקיםהלרבות )מאתר העבודה מכל סוג שהוא  פסולתינוי כל פ 12.3

 פסולת מאושר )כולל תשלום היטל הטמנה(, לאתר ועל חשבונו הקבלןידי  תתבצע על (הפירוקים

 בטיחותי ונקי ובהתאם להוראות המפקח אתר העבודה במצב כאשר הקבלן יידרש להחזיק את

  .ומנהל המט"ש



 
 
 
 

 
 

 

בעת ביצוע העבודה יש להקפיד ביתר שאת , על כן תוך מט"ש קיים ופעילהעבודה תתבצע ב 12.4

יצוע גדר בר ב, ניקיון אזור העבודהוסימון מטרדים,  על בטיחות אתר העבודה, סילוק  מידי יום

  וסביב בורות ומכשולים. קיימא סביב אתר העבודה

מידי יום וע"פ החוק והצורך כי עובדיו וקבלני המשנה מטעמו  באחריות הקבלן לוודא 12.5

ות הבטיחות הרלוונטיות, מצויידים במיטב ציוד הבטיחות הנדרש ע"פ החוק פועלים ע"פ תקנ

והתקנות. כמו כן עליו להקפיד כי כלל עובדיו וקבלני המשנה אינם יוצאים מאזור העבודה 

 במט"ש ומסתובבים במט"ש ללא אישור או פיקוח.

מתקניו , ללותו אינה פוגעת או מפריעה לפעילות המט"שיעבאחריות הקבלן לוודא כי פ 12.6

את פעילותו עם מנהל המט"ש לתאם ולהליך טיהור השפכים המתבצע במקום. חובה על הקבלן 

 שעות עבודה מקובלותב ט"ש, לעבודמכשור ובציוד הקיים בממתקנים, בלהיזהר מפגיעה במראש ו

 .טרדים סביבתייםממניעת רעש וו וסבירות

לתאם את החפירה עם מנהל הפרויקט ומנהל המט"ש לצורך  בלןעל הקחפירה, בעת ביצוע  12.7

 פגיעה בתשתיות קיימות. 

הדבר מחייב , הקבלן ידע וייקח בחשבון, כי בתחומי העבודה ישנם קווי תשתיות קיימים 12.8

או בציוד השייך לכל גורם כל פגיעה בקו תשתיות . עבודה זהירה ואף עבודת ידיים היכן שנדרש

יקון מידי על חשבונו ללא חיוב נוסף. על הקבלן להצטייד בחלקים חייב את הקבלן לתשהוא י

 הנחוצים לכך.

המט"ש הינו סמוך למתחם תיירות פעיל ומרכזי, על הקבלן להימנע מכל פעילות העלולה  12.9

 לגרום למטרד כגון ריחות, מטרדי זבובים, רעש חריג וכיו"ב.

יום, כל חריגה מכך תהיה ובשעות ה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה שעות עבודה יהיו 12.10

 באישור המועצה בלבד.

לפי  –ביצוע העבודה ילווה במודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו בכל תקופת הביצוע  12.11

 הצורך.

 תר התפרסות הקבלן על, לא תובסמיכות למט"ש יוקצה שטח לטובת התארגנותלקבלן  12.12

התארגנות ויוחזר ה שטח ההמאושרת. בתום ביצוע העבודה יפונשלא ע"פ תכנית ההתארגנות 

 המצב לקדמותו ע"ח הקבלן וללא תוספת תשלום.

 

יודגש כי תקציב הפרויקט הינו סופי ולא יתאפשרו חריגות תקציביות מכל סוג שהוא,  12.13

באחריות הקבלן הזוכה לדווח למנהל הפרויקט על כל חריגה תקציבית או עבודה חריגה מכל 

 יהיה בכתב בלבד בטופס המופיע במסמכי המכרז. נוספות \סוג שהוא. אישור עבודות חריגות 

  



 
 
 
 

 
 

 

 

  

 :דגשים להגשת המכרז .13

העתק( וכן על  + ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים )מקור 13.1

 גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(, יש לצרף להצעה את תכניות המכרז חתומות.

יש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע  13.2

ללא כל מחיקות, שינויים עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(,  אשוויד)לאחר בלבד 

 .או הסתייגויות

הוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: "אופן  13.3

 ".הגשת ההצעות

 

 לתשומת לב המציעים: 

 17.03.2022למשלוח שאלות הבהרה הינו יום ון המועד האחר -

 13:30, עד השעה 03.04.2022 האחרון להגשת הצעות הינו יוםהמועד  -

 

 רשם: שמעון לביא

 
 

 :יםהעתק
 משתתפים

 המועצה מהנדס  -  גלעד חזן
 מנהל אגף תפעול -    אבי כהן

 מנהל נכסים ופיקוח - פיני הרוש
  

 


