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 ש כיכר סדום שדרוג מט" 32/20מכרז  –סיור קבלנים פרוטוקול 

 משתתפים: 

 מנהל תחום תשתיות זורמות  -    אמעון לביש
 (. 06.02.2023)שנערך בתאריך  סיורהשתתף בהפרויקט, )  םמתכנ משרד 'א. בלאו, -  אברהם בלאו

 (. 13.02.2023מנהל מח' מים וביוב )השתתף בסיור שנערך בתאריך ) -מאור אזולאי 
 (. 06.02.2023ס. מנהל מח' מים וביוב )השתתף בסיור שנערך בתאריך )  -          טל יוגב 
 

   .רשימת הקבלנים אשר השתתפו בסיור נמצאת במשרדי המועצה

 , פרוטוקול זה מסכם את שניהם. 13.02.2023ו   06.02.2023נערכו שני סיורי קבלנים בתאריכים 

 

 : אשר הוצגו בסיורים להלן עיקרי הדברים

הינו   .1 עיקרו  אשר  מכרז  הינו  חדש  המכרז  מים  קו  והנחת  סדום  כיכר  מט"ש  והקמת  שדרוג 

 למט"ש. 

 בוצע סיור במט"ש הקיים והוצגה דרך הגישה למקום.  .2

ובכללן    נסקר .3 המכרז  למשתתפי  הנחיות  שמעון  במסמכי    תנאיע"י  המפורטים  ההשתתפות 

המכרז הינו מכרז  הודגש כי     .המחיר  הצעות שאלות הבהרה ו  , תאריך אחרון להגשתהמכרז

ה  ועל  איכות  משולב  המופיע  מחיר  לכך  הייעודי  הטופס  גבי  על  ורק  אך  המלצה  לצרף  קבלן 

 המלצה שלא על גבי הטופס המצורף.  תאושרלא במסמכי המכרז.  

דגש רב על איכות הציוד המותקן, איכות    ןותינת הודגש כי המתקן הינו קריטי עבור המועצה   .4

 העבודה ועמידה בלוחות הזמנים. 

פעיל,   .5 מתקן  בתוך  הינה  העבודה  כי  בזהירותהובהר  העבודה  את  לבצע  עם    רבה  יש  ותיאום 

באחריות הקבלן יהיה    מזמין העבודה ומפעיל המתקן לצורך מניעת תקלות בפעילות המט"ש.

זמינים   יהיה להחזיק חלקי חילוף  ועליו  פגיעה במתקני המט"ש או בצנרת  כל  לתקן מיידית 

 בהקדם.

ה .6 דרכי  כן  כמו  חקלאי,  מתחם  בתוך  תתבצע  העבודה  כי  בתוך  הודגש  עוברות  למתחם  גישה 

החקלאים   עם  הגישה  דרכי  ואת  עבודתו  את  לתאם  הקבלן  באחריות  פעילים.  תמרים  מטעי 

 ולהימנע לחלוטין מפגיעה במטעים ובציוד הקיים במקום.

על הקבלן לקחת בחשבון את מיקומו המרוחק של אתר העבודה ומזג האוויר הקיצוני הקיים   .7

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

 הצעות מחיר נמוכות או לא סבירות. הזמין לשימוע  ל

  



 
 
 
 

 
 

 

 :להלן דגשים כפי שנמסרו אשר מופיעים בנוסח חוברת המכרז .8

הוצאת   8.1 לרבות  למט"ש  מפורט  תכנון  רכיבים:  שלושה  בתוכו  כולל  המכרז  נושא  הפרויקט 

 . שנים 5היתר בניה, הקמת המט"ש והפעלתו למשך  

הודגש כי הצעת המחיר להקמה הינה 'פאושלית' ועל הקבלן לכלול בתוכה את כל ההוצאות   8.2

ובת המכרז  במסמכי  למופיע  בהתאם  המט"ש  של  והקמה  רישוי  לתכנון,  כניות  והנדרשות 

 המצורפות.

מורכב 8.3 הינו  הבניה  היתר  ניסיון,  הליך  בו  המ  ונדרש  המקצוע  בעלי  לקחת  הקבלן  יומנים  על 

זה המידע  לצ  בהליך  בתיק  הנדרשות  הרשויות  לכלל  תכניות  והגשת  הבניה  היתר  הכנת  ורך 

 המצורף. 

בניה 8.4 היתר  לערוך  הקבלן  באחריות  כי  לכך    ,הודגש  הנדרשים  המתכננים  כלל  את  לשכור 

  להדפיס על חשבונו לערוך,    בהתאם לחוקים, לתקנות ולתיק המידע המצורף במסמכי המכרז.

ה לרשויות  התכניות  כלל  את  בהליךולהגיש  הנדרשות  האגרות    .מוסמכות  כלל  את  לשלם 

הנדרשות לגופים השונים )אין צורך באגרות והטלים לוועדה המקומית(, לתקן את כל הנדרש  

למעט   הבניה  היתר  לקבלת  המקומית  לוועדה  הנדרש  כל  את  ולהגיש  להערותיהם  בהתאם 

 אישור רמ"י אשר יינתן ע"י המזמין. 

לא    0.00מעוניין לקבל היתר בניה להיתר בניה ליסודות עד מפלס  כמו כן במידה והקבלן יהיה   8.5

 . ממזמין העבודה ישולם על כך כל תשלום נוסף

הוועדה   8.6 ע"י  הבניה  בהליך  הנדרשים  הטפסים  כל  את  למלא  הקבלן  באחריות  כי  הודגש 

לביקורת,   משנה  אחראי  כגון  מטעמו  צוות  אנשי  מינוי  לרבות  הבניה  על  והפיקוח  המקומית 

 וכד'.  , מודד לסימון יסודותצועביאחראי ל

באחריות הקבלן יהיה לבנות את המט"ש בהתאם להיתר הבניה ולאישורי הרשויות השונים   8.7

 לצורך קבלת תעודת גמר.  

הובהר כי דרישות המכרז הינם תקפות עבור כלל הטכנולוגיות המאושרות למכרז זה ואינם   8.8

כמופיע במסמכי  ות, הנפח והספיקות  בהתאם למיד על הקבלן לבצען במלואן    , ניתנות לשינוי

המכרז ובתכניות המצורפות לרבות: מתקן קדם, מיכל חירום, תפיסת שטח למיכל קולחים  

 אשר תואם לקיים במועצה וכיו"ב.)סקאדה( עתידי, מערכת בקרה ותקשורת 

באחריות הקבלן יהיה לקחת יועץ   .למסמכי המכרז צורף דו"ח קרקע אשר בוצע עבור המועצה 8.9

. כמו כן על הקבלן לבצע על חשבונו מדידה מפורטת לכל  מטעמו לביצוע תכנון ביסוסקרקע  

   המט"ש ושטח העבודה.

 



 
 
 
 

 
 

 

אינם   8.10 אלו  מתקנים  לקולחים.  שאיבה  ותחנת  קולחים  מיכל  קיימים  המט"ש  בשטח 

 לפירוק ובאחריות הקבלן לאפשר את פעילותם הרציפה ללא כל פגיעה או הפרעה.

כי   8.11 יהיה  הודגש  לאחזקה  ומעבר  ההקמה  שלב  לאחר  סיום  תנאיםרק  שלושה    השלמת 

, קבלת תעודת  כמופיע במסמכי המכרז  : סיום הרצת המתקן ועמידה ביעדי הקולחיםבמצטבר

 גמר מהוועדה המקומית וקבלן רישיון עסק עבור המט"ש ממח' רישוי עסקים. 

תשלום חודשי בגין אחזקת  א  בגין ההקמה ולתנאים אלו לא ישולם חשבון סופי    עד להשלמת 

 המתקן. מובהר כי בתקופה זו יהיה באחריות הקבלן לבצע את כל הנדרש לטיפול בשפכים.

המכרז 8.12 במסמכי  כמופיע  יהיה  האחזקה  בשלב  הקבלן  הקבלן    :שאלה  .אחריות  על  האם 

המתקן?  על  מטעמו  שמירה  באחריות    תשובה:  להציב  יהיה  המתקן  על  השמירה  נושא 

 .המועצה

 דגשים נוספים:

אינם   .9 בקו  המים  לחצי  למט"ש,  מים  קו  להקים  הקבלן  על  ההקמה  עבודות    תוכננו במסגרת 

לספרינקלרים הנדרשים  מים  בלחצי  כי    באחריות   .לעמידה  בטיחות  יועץ  עם  לוודא  הקבלן 

ע"י רשות    במידה וישנה דרישה הטכנולוגיה המוצעת על ידו אינה דורשת התקנת ספינקלרים,  

ספינקלרים  הכבאות ו להתקנת  יתכן  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  מיכל  ,  להתקין  עליו  יהיה 

 . במחיר הפאושלי ועליו לתמחר זאת בהתאם  להגברת לחץומשאבה 

ניח את קו המים טרם הוצאת היתר הבניה ואף עדיף לבצע זאת לצורך קבלת  הקבלן יוכל לה .10

אישור רשות הכבאות למט"ש. על הקבלן יהיה להגיש עבור הנחת קו המים דיווח ע"פ סעיף  

 ד' לחוק התכנון והבניה לצורך קבלת פטור מהיתר בניה.  261

חח"י   .11 חיבור  הינו  למט"ש  הקיים  החשמל  מעמוד    3*63חיבור  ה  עםאמפר  סמוך שנאי 

החשמללמט"ש את  כולל  זה  חיבור  לקולחים  המסופק  ,  השאיבה  בשטח    לתחנת  הקיימת 

. במידה ובטכנולוגיה המוצעת יהיה נדרש להגדיל את החיבור הקיים על הקבלן לבצע  המט"ש

   ם.זאת על חשבונו ולתמחר זאת בהתא

ות בשלב האחזקה,  יודגש כי בפרויקט לא ישולמו התייקרויות כל שהן מכל סיבה שהיא לרב  .12

בהליך   להיגרם  עלולים  נוספים אשר  ועיכובים  לוחות הזמנים  בחשבון את  על הקבלן לקחת 

 חתימה על חוזה והוצאת היתר בניה ולתמחר את הצעתו בהתאם.

כל  פ .13 שהוא    פסולתינוי  סוג  העבודה  מכל  בתכנית    פירוקים ה לרבות  )מאתר  המוצגים 

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

את  הטמנה(, להחזיק  יידרש  הקבלן  במצב  כאשר  העבודה  ובהתאם    אתר  ונקי  בטיחותי 

 .ומנהל המט"ש  להוראות המפקח

 



 
 
 
 

 
 

 

מידי  בעת ביצוע העבודה יש להקפיד ביתר שאת , על כן מט"ש קיים ופעיל תוךעבודה תתבצע ב .14

בטיחות אתר     יום סילוקעל  אזור העבודהוסימון מטרדים,    העבודה,  בר ב ,  ניקיון  גדר  יצוע 

   וסביב בורות ומכשולים. קיימא סביב אתר העבודה

מידי יום וע"פ החוק והצורך כי עובדיו וקבלני המשנה מטעמו פועלים    באחריות הקבלן לוודא .15

ע"פ   הנדרש  הבטיחות  ציוד  במיטב  מצוידים  הרלוונטיות,  הבטיחות  תקנות  החוק  ע"פ 

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

במט"ש ומסתובבים  הסמוכים  במט"ש  במטעים  פיקוח  או  או  אישור  מנהל    ללא  של  צמוד 

   .העבודה

ולהליך  , למתקניו  לותו אינה פוגעת או מפריעה לפעילות המט"שיעבאחריות הקבלן לוודא כי פ  .16

הש הקבלן  טיהור  על  חובה  במקום.  המתבצע  המט"ש  לתאם  פכים  מנהל  עם  פעילותו  את 

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

 . טרדים סביבתייםממניעת רעש וו  וסבירות מקובלות 

ביצוע   .17 ומנהל המט"ש לצורך    בלןעל הקחפירה,  בעת  מנהל הפרויקט  לתאם את החפירה עם 

 פגיעה בתשתיות קיימות.  

העבודה   .18 בתחומי  כי  בחשבון,  וייקח  ידע  ישהקבלן  לו  מחוץ  והן  המט"ש  בתוך  קווי  הן  נם 

קיימים היכן שנדרש,  תשתיות  ידיים  עבודת  ואף  זהירה  עבודה  בקו  .  הדבר מחייב  פגיעה  כל 

חייב את הקבלן לתיקון מידי על חשבונו ללא חיוב  ורם שהוא יאו בציוד השייך לכל גתשתיות  

 נוסף. על הקבלן להצטייד בחלקים הנחוצים לכך. 

יהיו .19 עבודה  ומנוחה  שעות  עבודה  שעות  לחוק  תהיה    בהתאם  מכך  חריגה  כל  היום,  ובשעות 

 באישור המועצה בלבד. 

בכל   .20 חשבונו  ועל  הקבלן  מטעם  מוסמך  במודד  ילווה  העבודה  הביצוע  ביצוע  לפי    –תקופת 

 הצורך. 

שלא    תר התפרסות הקבלן על, לא תובסמיכות למט"ש   יוקצה שטח לטובת התארגנותלקבלן   .21

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

 המצב לקדמותו ע"ח הקבלן וללא תוספת תשלום. 

יתא .22 ולא  סופי  הינו  הפרויקט  תקציב  כי  שהוא,  יודגש  סוג  מכל  תקציביות  חריגות  על  פשרו 

הקשור   שהוא  גוף  לכל  ותשלומים  אגרות  כל  לרבות  ההקמה  עלויות  כל  את  לתמחר  הקבלן 

בניה, הקמה והפעלה של המט"ש למעט הגורמים אשר תוארו   בהליך התכנון, הוצאת היתר 

 לעיל שהינם באחריות המועצה.

  



 
 
 
 

 
 

 

 

  

 :דגשים להגשת המכרז .23

 +  ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש בשני העתקים לא כרוכים )מקוריש להגיש את   23.1

המכרז   תכניות  את  להצעה  לצרף  יש  קי(,  און  )דיסק  דיגיטלית  מדיה  גבי  על  וכן  העתק( 

 חתומות.

יש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע   23.2

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

 . שינויים או הסתייגויות

"אופן   23.3 בפרק:  המכרז  במסמכי  למצוא  ניתן  ההצעה  הגשת  לאופן  בנוגע  מלאות  הוראות 

 הגשת ההצעות". 
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