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 94/21 זמכרסיור קבלנים  נושא הישיבה:
 שב שובהנינגה מופיתוח שצ"פ  פרויקט:
 מ.א שדות נגב קוםמ 21.12.21 תאריך:
 קבלנים )מצ"ב רשימה( דרור נבגבקר,  נוכחים:
 , נוכחים תפוצה:

  
 

 סיכום דברים:
 

 נושא

 יזמים .1
פיקוח חברת מירב ניהול ויזמי הפרויקט שבנדון הינה המועצה האזורית שדות נגב, 

 הנדסה.

 חומר למכרז .2
י הסף במועצה האזורית שדות נגב אמד בתנהעו ןקבליתן לרכישה לכל מכרז נחומר ה

 אצל הגב' ימימה טרבלסי במחלקת הנדסה.₪  2000תמורת סך 
 ערבות מכרז .3

33,258 ₪ 
 השתתפות בסיור קבלנים  .4

 ההשתתפות בסיור אינה חובה.
 אופי המכרז .5

 למסמכי המכרז. ףורשמצהכמויות  תבלכ בלבד הנחהההצעות יוגשו בשיטת 
ם קבלנים העומדים בתנאי הסף למרכז כמופיע ינה במכרזף תתלהש קבלנים הרשאים .6

 בחוברת המכרז.
 קבלני משנה וספקים .7

על הקבלן להגיש את רשימת קבלני המשנה והספקים המיועדים ו/או המתוכננים לעבוד 
ן, מנהל הפרויקט, לאישור המזמי עיקריים בפרויקט זהעימו בפרויקט וכן את הספקים ה

 . המתכנן והפיקוח
 ניסיון קודם בביצוע עבודות דומות לא יאושרו לביצוע העבודה.נם בעלי משנה באי ינקבל

 מסירת האתר לקבלן .8
 (.as-isהאתר יימסר לקבלן לצורך התחלה בעבודות הביצוע במצב הקיים כיום )

 מסירת האתר למזמין .9
, קןהעבודות המתוארות, צירוף תיק מת יצוע מושלם שלימסר למזמין לאחר בהאתר י

 (.as-madeדות)תוכניות עי עבודה ונמיו

  לוח הזמנים .10
המעודכן לביצוע הפרויקט הכולל צו התחלת עבודה , התארגנות, קבלת לוח הזמנים 

רטים אישורים מכל הגופים הרלוונטיים, הביצוע בשטח של כל המפורט בתוכניות ובמפ
חלת הת צו תמקבלשיספרו החל יום  60ם הנדרשים הינו יקות והאישוריוהמצאת כל הבד

 ה.עבוד
 חשבונות .11

 כל החשבונות יוגשו בצירוף חישובי כמויות ויומני עבודה חתומים ע"י הקבלן והפיקוח.
 פיקוח על העבודות .12

 דרור נבגבקר – ארקדי ריפסמפקח הפרויקט הינו 
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 מותפגיעות בתשתיות קיי .13
ש חש שהם יעל הקבלן לעבוד ביתר זהירות באזורים ב –י המכרז בנוסף לאמור במסמכ

במקרה של פגיעה, באחריות הקבלן וע"ח הבלעדי לתקן את הפגיעה  –ות ות קיימלתשתי
 בתשתית ולהחזיר את המצב לקדמותו.

 בטיחות .14
ה, המשטרה כללי הבטיחות הנוקשים ביותר חלים על הקבלן בכפוף לדרישות משרד העבוד

ם , פת האם שלהשים בהעובדלדאוג להעביר תדריכי בטיחות לכל על הקבלן  ורשות אחרת.
לנעלים מתאימות, לאישורים ורישיונות מתאימים לכלי צמ"ה ולמפעיליהם, לדאוג 

להימצאות מנהל עבודה ומהנדס ביצוע מוסמכים ומאושרים ע"י משרד העבודה באתר בכל 
 שעות העבודה. 

 לןאחריותו הבלעדית של הקבהבטיחות הינו בנושא 
 ציוד מכני הנדסי .15

העבודה של הקבלן המבצע ו/או קבלני משנה ו/או י אשר בשרות כל הציוד המכני ההנדס
מי מטעמו חייב באישורי מבחן תקינות שנתי של הכלים, צופר בזמן נסיעה לאחור 

יונות ציוד להציג תיק ריש ומפעילים בעלי רישיון נהיגה לכלי זה בתוקף. על הקבלן יהא
 יצוע העבודה.ומפעילים, ביטוח כלים וכד' טרם ב

 בקרת תהליך .16
לפני ובסיום כל שלב ביצוע יש להודיע למפקח מראש לצורך בקרת תהליך, בדיקת העבודה 

 ואישורה.
 עבודה שתבוצע ללא אישור המפקח תפורק ע"ח הקבלן.

נבחרו בקפידה ובמידה והקבלן ירצה לבצע את ה 'כי מתקני הנינגלתשומת לב הקבלנים  .17
 .הינם שווה ערך למה שהוצג במכרז קניםהעבודה עם חברה אחרת עלו להוכיח כי המת

לשטח ע"פ הנחיות המזמין על הקבלן להעביר העבודה הינו תכנון ביצוע ביצוע  –הצללה  .18
ולל גוונים לפני הביצוע, עמודי התאורה כוללים את הכנות לתאורה ע"פ צה לאישור כסקי

כל האישורים בלן להעביר את בסיום העבודה על הק, 8-מספר עמודים כהנחיות המזמין ב
 טור כחלק מתיק מסירה.הנדרשים לרשת הצללה ואישור קונסטרוק

מתקני ם לאישור הדשא יבוצע ע"ם דרישות מכון התקנימשטח  –משטח דשא בטיחות  .19
הנינג'ה שיותקנו כולל כל הדרישות, בנוסף ביצוע משטח הדשא יהיה בכמה גוונים בצורת 

על הקבלן לקחת בחשבון את כל  מסלול כדוגמת התמונה שצורפה למסמכי המכרז,
 העלויות עבור ביצוע במספר גוונים.

ועל הקבלן להציג לאישור המזמין כמו כן כחלק מעבודות הפיתוח יש עבודות גינון רבות  .20
 יך להיות מאושר ע"י נציג הקיבוץ.בלן יהיה צר, הקבודות דומותסיון בעיעם נ קבלן גינון

היה שום דרישה בלן לא תלק אות המכרזוצתעבודות הפיתוח יגדלו/יקטנו בהתאם ל .21
 קציב.לקבלת תשלום עבור הקטנה או הגדלה של הת

בודה כוללות פינוי הפסולת לאתר מורשה ותשלום כל עבודות הפירוק, הכנה בשטח הע .22
 אגרות על חשבון הקבלן ללא תוספת מחיר.

 העבודות יופסקו כל ודת חפירה בימי שישי.הישוב הנו ישוב בעל אופי דתי, לא תתאפשר עב .23
לכל המאורח ביום שישי/ערב חג. לא תתאפשר כל עבודה באתר בתקופת חול  14:00ה בשע

 מועד.ה
 חומר למכרזעיון והבנת ה .24

לרבות כל על המציע לוודא בטרם הגיש הצעתו, עיין והבין את כל האמור בחוברת המכרז 
 .מסמך המצורף אליה ושאינו מצורף אליה

 מועד הגשה .25
 וברת המכרז.ב בחסמכים כפי שנכתמשת מועד הג

 שאלות המציע  .26
08-ס שמספרו או לפק mdror0200@gmail.co שאלות והבהרות יש להעביר בכתב לדוא"ל 

 לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה חוברת המכרזלתאריך כפי שכתוב ב עד 9938960

mailto:dror0200@gmail.com
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 לסיכום .27
תת השלמה ו/או תוספת ו/או הדגשת חלק ות להלך סיור זה באמההנחיות שניתנו ב

די לגרוע , להקל או מהדברים שנראים חשובים לקידום ולביצוע פרויקט זה ואין בהם כ
ב ו/או הנחיות דות נגורית שעצה האזלסתור את חוזה ההתקשרות של הקבלנים מול המו

 ת.ואחרות המפורטות במפרטים הטכניים, כתבי הכמויות ובתוכני
 

 חלק בלתי נפרד מהחוזה! הווהמסמך זה מ
 

 רדרור נבגבק ה:\רשם
 
 
 
 
 

 


